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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/06/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.

– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

5. PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DIABETES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS 14,18 E 19/06/18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. ASSIM COMO DO
DIA 20/06/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC,
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS
PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM
COMO POLO PASSIVO DA DEMANDA A EX-GOVERNADORA
ROSEANA SARNEY OU QUALQUER UM QUE TENHA
INTEGRADO SUA EQUIPE DE GOVERNO. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
COM BASE NO ART. 159 DO R.I.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06, 07,11,14
E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 12,13 E 20/
06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO),

7. REQUERIMENTO Nº 275/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC,
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS
PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM
COMO POLO PASSIVO DA DEMANDA ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DE CLASSE DO MARANHÃO.
INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR RECORREU DA
DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE NO ART. 159 DO R.I.
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 06,07,11,14 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, 12,13 E 20/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 319/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 147/2018, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 316/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 04
A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

10. REQUERIMENTO Nº 318/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO À
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES CARTORIAIS SOBRE OPERAÇÃO DE
COMPRA E VENDA DE ÁREA NOS CAMPOS NATURAIS DE
SANTA RITA PARA EMPRESAS PRIVADAS, VISANDO A
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARNINICULTURA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/06/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 151/18, de autoria do Senhor

Deputado Paulo Neto, que “estabelece o tratamento tributário do
Imposto sobre Propriedade de Veículos automotores (IPVA)”, para
dispor sobre a forma de pagamento do tributo.

2. PROJETO DE LEI Nº 152/18, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que estabelece a isenção de anuidade dos
conselhos profissionais a recém-formados que não estejam exercendo
a profissão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/18,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que altera a Resolução
Legislativa Nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 150/18, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Fiéis Louvor e Adoração, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Rita de Cássia Maia Baptista.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Fernando José
Cunha Belfort, advogado e professor.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 147/18, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 045/18, que cria o Centro de Ciências da
Saúde – CCS na estrutura organizacional da Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, Campus Imperatriz,
altera a Lei Nº 10.558, de 06 de março de 2017, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 148/18, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 040/18, que altera a redação dos incisos II
e III do art. 10 da Lei Nº 7.736, de 25 de abril de 2002, que institui o
Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal e Semiurbano
de Passageiros do Estado do Maranhão – SPTA/MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 149/18, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora da Conceição em
São Luís.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Oliveira Júnior.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/18,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Jorge

Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE JUNHO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo

Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):

Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio
Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Max Barros, Roberto Costa e Valéria Macedo.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 151 / 18

“Estabelece o tratamento tributário do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA)”, para dispor sobre a forma de pagamento
do tributo.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convenio
com as administradoras de cartões de crédito para o pagamento de
IPVA;

Art. 2º - As bases do convênio, e o correspondente contrato
serão estabelecidos pelo departamento de tributação da Secretaria
Estadual de Fazenda.
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Art. 3º - As administradoras de cartões de crédito, a seu critério,

poderão parcelar o pagamento do IPVA de maneira diferente do
oferecido pela Secretaria Estadual de Fazenda junto a à rede bancária.

I – o parcelamento feito direto pelas administradoras será de
sua total responsabilidade;

II – as administradoras repassarão integralmente, e em cota
única, o valor total do IPVA anual;

III – os juros e outros encargos decorrentes do parcelamento
autorizado pelas administradoras, será de comum acordo entre elas e o
titular do cartão de crédito utilizado, eximido o Estado de qualquer
responsabilidade quanto à inadimplência no pagamento pelo titular do
cartão de crédito utilizado;

IV – Poderá ser feito pagamento de IPVA de anos anteriores
que estejam em aberto;

Art. 4º - As administradoras celebrarão convênio com as
instituições bancárias credenciadas pela Secretaria Estadual de Fazenda,
para que os contribuintes possam realizar o pagamento e/ou
parcelamento através do seu cartão de crédito.

I – só poderá realizar o recebimento via cartão de crédito a
intuições bancária que estiver conveniada com a Secretaria Estadual de
Fazenda, para realizar o recebimento da maneira tradicional, ou seja,
parcelamento em três vezes direto no caixa;

II – a taxa que for de direito da administradora do cartão de
crédito utilizado, será repassado pela instituição bancária, conforme
contrato firmado entre ambos.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Artigo 6º - Revogadas as disposições em contrário.
 SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO MARANHÃO, 19 de junho de 2018. - PAULO
NETO - Deputado Estadual

J U S T I F I C A T I V A

O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo
e, segundo estudo realizado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), nosso país ocupa o primeiro
lugar em relação à América Latina. De acordo com o estudo, 33,4% da
economia brasileira é provinda de impostos.

A situação econômica dos brasileiros, que já é desfavorável
devido aos baixos salários que não acompanham o elevado custo de
vida, sofre maior agravo pela cobrança do IPVA e do IPTU no início do
ano. Todos esses fatores corroboram com a dificuldade financeira da
população especialmente nesse período.

A consequência de todos esses fatos é um aumento significativo
na taxa de inadimplência do IPVA, já observado pelo governo do Estado.
Assim, a possibilidade de flexibilização do parcelamento de que trata
esta propositura, caracteriza-se como uma alternativa que certamente
reduziria os índices de inadimplência no Estado do Maranhão,
beneficiando não apenas o governo, mas toda a população maranhense.

Além disso, o CONTRAN aprovou em 10 de outubro de 2017
a Resolução nº 697, prevendo a possibilidade de os órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderem firmar acordos e
parcerias para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais
débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito.

Nesse sentido, considerando que o licenciamento do veículo
apenas pode ser feito com a quitação das multas e impostos devidos,
deve-se unificar a forma de pagamento de todos os débitos, inclusive
os tributários, exigidos para o referido licenciamento.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de junho de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 152 / 18

Estabelece a isenção de anuidade dos conselhos
profissionais a recém-formados que não estejam
exercendo a profissão.

Artigo 1º - Ficam isentos do pagamento da anuidade dos
conselhos profissionais os recém-formados com até doze meses da
graduação, que comprovadamente não estejam exercendo a respectiva
profissão.

Artigo 2º - Caso o beneficiário desta lei inicie o exercício
profissional durante o período da isenção será cobrada a contribuição
profissional proporcional ao período em que exerceu a respectiva
profissão.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 19 de junho de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando a atual situação de desemprego no país e as
dificuldades no mercado de trabalho para os recém-formados iniciarem
sua vida profissional pretende a presente proposição conceder isenção
da cobrança de anuidade pelos conselhos profissionais àqueles que
comprovadamente não estiverem exercendo a respectiva profissão.

Considerando que os inadimplentes serão inscritos na dívida
ativa e terão que responder a execução fiscal, bem como sem a quitação
estarão impedidos de trabalhar parece razoável a concessão de isenção
aos que não tenham condição financeira para arcar com o valor da
anuidade profissional.

Considerando ainda que as entidades profissionais dependem
da contribuição financeira de seus integrantes para sua manutenção e
diante da possibilidade dos beneficiários desta isenção iniciarem suas
atividades profissionais é justo que a cobrança desta seja proporcional
aos meses que efetivamente desempenhou a atividade profissional e
auferiu rendimentos para o pagamento da taxa de contribuição.

A finalidade desta proposição é evitar um círculo vicioso
prejudicial aos profissionais recém-formados e também aos órgãos de
classe na medida em que sem trabalho não poderão pagar a contribuição
profissional ficando impedidos do exercício profissional até a quitação
da dívida, dificultando o ingresso no mercado de trabalho.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de junho de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 316 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 a 07 de
junho do corrente ano, conforme Atestado Médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 19 de junho de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.06.18
EM: 20.06.18

REQUERIMENTO Nº 317 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Administração Pública em parceria com a Comissão
de Segurança Pública, para tratar sobre a problemática envolvendo a
segurança no Transporte Coletivo Remunerado de Passageiros
Semiurbano e Intermunicipal (Regular e Alternativo).

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 26 de junho (terça-feira) do corrente ano, às 14:00h,
na Sala das Comissões permanentes (Dep. Waldir Filho), deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 19 de junho de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 20.06.2018

REQUERIMENTO Nº 318 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, que após ouvida a Mesa
Diretora seja encaminhado ofício à Corregedoria de Justiça solicitando
informações cartoriais sobre operação de compra e venda de área nos
campos naturais de Santa Rita para empresas privadas, visando a
implantação de projeto de carcinicultura.

JUSTIFICATIVA

A população de Santa Rita, na Baixada Maranhense, acompanha
com apreensão o processo de implantação de um projeto de
carcinicultura (criação de camarão) em uma área de campo alagado do
município com impactos regionais alcançando os municípios de
Bacabeira e Anajatuba.

O referido projeto é de iniciativa da empresa Bomar Maricultura
Ltda e já foi tema de uma audiência pública proposta pelo Deputado
Estadual Cesar Pires, através do Requerimento nº118/2018, e realizada
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Assembleia Legislativa do Maranhão no dia 03 de maio passado.

Durante a audiência pública, que contou com a participação de
vereadores, secretários municipais e estaduais, de representantes do
Ministério Público Estadual, da sociedade civil organizada, sindicatos,
lideranças populares e da empresa Bomar Maricultura Ltda, diversas
questões foram levantadas, visando tornar mais transparentes todo o

processo de compra e venda da área, bem como os impactos
socioeconômicos e ambientais que a implantação de um projeto desse
porte pode causar.

Isto porque, a escassez de informações e de estudos sobre o
empreendimento é patente.

Desconhece-se, também, base cartográfica em escala compatível
para o planejamento e monitoramento do projeto em tela; referido
instrumento, configura-se em ferramenta indispensável no controle
dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente por parte
do Poder Público e, portanto, fundamental ao planejamento e gestão
do uso e ocupação do solo, tornando-se indispensável para a tomada
de decisão para concessão de licenças de uso e ocupação do solo.

Ademais, na referida Audiência Pública restou claro a
inexistência de projeto ou de avaliação de seus impactos,
reconhecidamente altos, somado à inabilidade da empresa projetista
em promover a devida comunicação social, conforme preconizam as
leis ambientais e seus regulamentos. Destaque-se que a área objeto de
interesse para implantação do projeto situa-se em Área de Preservação
Ambiental – APA, criada pelo Decreto Estadual nº11.900, de 11 de
junho de 1991, mas que ainda padece de Plano de Manejo, conforme
preconiza a Lei Federal nº9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o
Sistema Nacional de Conservação.

Referida Área, por sua importância ecológica, tem sido
reconhecida em diversas convenções e acordo internacionais, como a
Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto nº 2.519, de 16 de
março de 1998.); a Convenção Internacional sobre a Conservação das
Espécies Migratórias de Animais Silvestres (Decreto nº 9.080, de 16
de junho de 2017); e a Convenção sobre as Zonas Úmidas de Interesse
Internacional ou Convenção de Ramsar (Decreto nº1.905, de 16 de
maio de 1996). Normas, reconhecidamente albergadas na nossa Carta
Magna, em seu Art. 225, que assegura a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida.

Nesse cenário, o que lá se vê são conflitos iminentes, com a
sociedade civil organizada reclamando explicações acerca das
características do processo produtivo e as tecnologias de conservação
ambiental a serem implantadas na região; dos impactos negativos
históricos da carcinicultura; do modelo de produção excludente que a
carcinicultura tem representado; e sobre a aquisição e a titularidade do
terreno pretendido para albergar o projeto (Ver docs. 01, Abaixo
Assinado; e 02 Carta Aberta). E, em decorrência disso, reclamando
acerca da alienação dos campos inundáveis, medida que padece de
apuração, nos termos da Constituição Estadual em seu Art. 195, que
estatui que são inalienáveis os campos das terras públicas do Estado
como medida para assegurar a preservação do meio ambiente.

Ademais, consta da Escritura Pública de Promessa de Compra
e Venda, que o imóvel se encontra inserido nos limites de uma APA, a
Área de Preservação Ambiental da Baixada Maranhense, e mais, dentro
dos limites do imóvel encontra-se inserido um povoado denominado
“Afoga” (Ver doc. 03).

Contudo, essas questões socioambientais demandam tempo e
devem ser averiguadas pelos órgãos competentes, sendo certo que,
inicialmente, é necessário e imprescindível a análise do processo de
aquisição desta vultosa área, correspondente a 4.500 hectares e que foi
objeto de diversas sucessões hereditárias.

Conforme se extrai da certidão do Cartório de Ofício Único da
Comarca de Santa Rita e da Certidão emitida pela Serventia Extrajudicial
da Comarca de Santa Rita, apenas uma parte 1/7 (uma sétima) de cada
posse ou quinhão das terras denominadas Ilha das Pedras, Ilha Grande,
Ilha do Ambrósio, Três Irmãs, Tapuyos, Campos, Cedro, Duas Ilhas
Grande e Mucura foram transmitidos pelo falecimento de Felinto de
Jesus Costa para os herdeiros Desiderio Pinheiro Costa, Maria
Nogueira Pinheiro Costa e Adalgiza Pinheiro Costa. (Ver docs. 04 e
05).

Nesse sentido, é imperioso averiguar os formais de partilha de
Felinto de Jesus Costa, Desiderio Pinheiro Costa, Maria Nogueira
Pinheiro Costa e Adalgiza Pinheiro Costa. O que desde já se requer.
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Para se ter ideia do grau de incertezas que envolvem toda a

cadeia evolutiva desta área na qual o empreendimento irá se instar,
podemos destacar:

1) as descrições exatas da área e seus respectivos registros
imobiliários;

2) a cartografia do município cuja área foi vendida;
3) o memorial descritivo e geoprocessamento com o devido

convite aos confluentes;
4) a confrontação da área vendida com a área do empreendimento;
Por todo o exposto, reportamo-nos à Mesa Diretora para

requerer da Corregedoria de Justiça uma rigorosa análise dos respectivos
formais de partilha de toda a cadeia sucessória que deu origem a área
alienada, ou seja, Felinto de Jesus Costa, Desiderio Pinheiro Costa,
Maria Nogueira Pinheiro Costa e Adalgiza Pinheiro Costa.

CÉSAR PIRES - Deputado estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.06.18
EM: 20.06.18

REQUERIMENTO Nº 319 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE JUNHO DE 2018. –
Profº MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.06.18
EM: 20.06.18

INDICAÇÃO N° 393 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Cultura Diego Galdino Araújo, solicitando a CONSTRUÇÃO DE
UMA ESCOLA DE MÚSICA, para o Município de Raposa.

Ressaltando que atual população do Município de Raposa, é
de aproximadamente vinte oito mil habitantes, onde a implantação de
uma Escola de Música, é de grande importância para a cultura local
daquele povo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de junho de 2018. -  Ana do Gás -
Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 401 / 18

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, que após ouvida a Mesa
Diretora seja enviado ofício ao Conselho Nacional de Trânsito
(CONATRAN) para encaminhar e submeter à análise do órgão

documentos que tratam da denúncia de atuação abusiva do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MA).

JUSTIFICATIVA

Em março deste ano, diante de inúmeras reclamações de que o
governo do Maranhão estaria praticado abusos e cometido ilegalidades,
por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), no
exercício da função de autuação, apreensão, fiscalização e aplicação de
penalidades aos veículos de trânsito, solicitei providências ao promotor
de Justiça de Controle Externo, José Cláudio Cabral Marques, por
meio do Ofício 14/2018, de 02 de março de 2018. A própria população
denunciou diversas práticas abusivas, desde a expropriação/confisco
da propriedade privada de veículos/motos em virtude de ausência de
pagamento de impostos e/ou taxas até a execução de tal atividade por
meio de órgão incompetente.

No documento enviado ao promotor de Justiça, informei que
todas as apreensões, confiscos, aplicações de penalidades e eventuais
leilões ocorridos poderiam ser nulos de pleno direito, já que a vigência
do convênio de delegação firmado entre do DETRAN/MA e a Polícia
Militar, delegando para este órgão a execução de funções própria do
DETRAN, estava vencido desde julho de 2017. Para justificar tal
afirmação, enumerei atos publicados no Diário Oficial do Estado, que
constam no Ofício 14/2018, de 02 de março de 2018.

Em atendimento à nossa solicitação, a Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa dos Direitos Fundamentais requisitou
informações à direção do Detran/MA, e obteve esclarecimento da
diretora Larisa Abdalla, por meio do Ofício 255/2018, datado de 24 de
abril de 2018. No documento, a gestora do órgão estadual busca justificar
as ações apontadas pela população maranhense como abusivas.

Por todo o exposto, para obter uma análise isenta e baseada
nos preceitos legais e regras que norteiam a fiscalização de trânsito em
âmbito nacional, requeiro o encaminhamento de toda a documentação
supracitado (em anexo) para que haja manifestação do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN) quanto à legalidade da atuação do
Detran, no tocante à autuação, apreensão, fiscalização e aplicação de
penalidades aos condutores de veículos no estado do Maranhão.

CÉSAR PIRES - Deputado estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 402 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio Dino, bem como
ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor
Jefferson Miller Portella e Silva, solicitando a implantação de UMA
UNIDADE DO CENTRO DE PERICIA TÉCNICA - INCRIM, para
a bairro Cidade Operária, na grande São Luís.

A Cidade Operária, com uma população de aproximadamente
300 mil habitantes é um dos mais importantes bairros da Grande São
Luís. Demanda uma série de situações relacionadas a lesões corporais
que necessitam de exames periciais, cuja identificação é importante
para a ciência forense, tanto por razões legais, quanto humanitárias.
São acidentes de toda ordem, a violência urbana avança nas comunidades
ao entorno da Cidade Operária, crimes violentos e que precisam de
laudos adequados e em tempo hábil.

Portanto, um dos bairros mais populosos da grande São Luís,
necessita de uma unidade criminalística, considerando que a única
unidade existente está localizada a 20 km de distância da Cidade Operária.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de junho de 2018. - Ana do Gás -
Deputada Estadual - PC do B
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 403 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, no bairro  da Cidade Operária, nas ruas 21 da unidade 205, a
rua 203/SO a ciclovia que divide as unidades 205 e 203 com início no
campo de futebol Roseana Sarney e termina entre os colégios Santa
Teresa e Menino Jesus de Praga, além dos acessos que ligam as unidades
205 e 203  entre os colégios Santa Teresa e Menino Jesus De Praga e na
altura da rua 16 da unidade 205 ligando com a unidade 203 no  município
de São Luís, neste estado.

O programa “Mais Asfalto” realizado pelo Governo do Estado
em parcerias com Prefeituras Municipais, busca assegurar melhores
condições de tráfego nas vias públicas,  para proporcionar
desenvolvimento e um maior bem-estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores
do Bairro Cidade Operária, São Luís - MA especialmente aqueles
residentes na rua 21 da unidade 205 a rua 205/SO e na altura da
rua 16 da unidade 205, solicitamos por meio desta Indicação a
pavimentação asfáltica da respectiva área, visando beneficiar assim a
população local, concedendo maior segurança e facilidade de locomoção
aos pedestres, além de fornecer meio adequado para deslocamento do
tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores que são diariamente
prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso, em razão da
inexistência de condições adequadas de infraestrutura. Assim, a
pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 404 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o regimento interno desta casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Sr.
Augusto Dantas, Presidente da CEMAR, com a maior brevidade
possível, o Vereador Ricardo representando as demandas das pessoas
nos povoados de Cana Brava, Vazante, Serra Grande e Poço Verde,
Zona Rural de Paraibano –MA, solicita o reestabelecimento da
iluminação pública desses povoados.

Devido uma sobrecarga de energia acontecida no dia 10/
05/2018 os moradores dos referidos povoados sofrem hoje sem
iluminação pública, o transformador com funcionamento
comprometido e com vários objetos queimados, inclusive a bomba
que abastece o povoado Poço Verde. Até o presente momento a
empresa não apresentou aquelas comunidades um cronograma de
restabelecimento dos serviços ofertados pela empresa, tampouco

prestando justificativas para sua morosidade, restando prejudicadas
mais de 150 famílias que residem naqueles povoados.

Cumpre salientar que o abastecimento de luz é serviço essencial
e de utilidade pública, e ante o cenário atual, a paralização tem causado
grandes constrangimentos aos moradores dos povoados, justificando
assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 405 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o regimento interno desta casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Sr.
Carlos Rogério Araújo, superintendente Geral da CAEMA-
Companhia de Água e Esgoto do Maranhão, com a maior brevidade
possível, solicitamos o restabelecimento do serviço de abastecimento
de água, no bairro Vila Aparecida, Paraibano –MA, através da
concessionária de serviço público CAEMA.

O poço artesiano para abastecimento de agua naquela
localidade está por mais de 10 meses sem funcionar, embora as
faturas das unidades consumidoras continuem sendo emitidas e pagas,
sem a devida contraprestação do serviço ofertado, restando
prejudicadas mais de 500 famílias, consigne-se: pessoas carentes,
que residem naquele bairro.

Com isso, o Vereador Ricardo representando as demandas
das pessoas neste bairro, solicita com urgência o restabelecimento
do serviço de abastecimento de água.

Cumpre salientar que o abastecimento de agua é serviço
essencial e de utilidade púbica, e ante o cenário atual a paralização tem
causado grandes constrangimentos aos moradores do bairro, justificando
assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem nós tivemos
um momento incrível na cidade de Amarante do Maranhão. Foi a
assinatura da ordem de serviço por parte do Governador Flávio Dino
de uma estrada, que é a estrada que liga Amarante a Sítio Novo, uma
lenda de décadas. Uma estrada diversas vezes anunciada e nunca
construída. Um sonho não só de Amarante, mas de toda a região. E que
finalmente está se transformando numa realidade graças ao Governador
Flávio Dino, que assumiu esse compromisso e que está honrando o seu
compromisso em relação à cidade de Amarante, em relação a Sítio
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Novo e a toda a região Tocantina e ao Estado do Maranhão, que vai ser
extremamente beneficiado com essa grande obra que inicia a partir de
agora. Eu me lembro que, na legislatura passada, essa estrada foi objeto
de denúncia da minha parte O Deputado Othelino Neto estava aqui
conosco também. Denunciei fortemente o descaso em relação a essa
estrada de Amarante a Sítio Novo. Por causa das denúncias, fui
fortemente perseguido aqui nesta Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Mas, hoje, me sinto de alma lavada por essa realização, por
essa decisão que ontem se efetivou com a presença do Governador
Flávio Dino na cidade de Amarante, assinando a ordem de serviço,
perante toda a população, uma multidão que estava lá eufórica, feliz,
alegre, contente, vibrante em razão deste anúncio que foi feito, ontem
pela manhã, na cidade de Amarante. Foi um momento realmente
extremamente gratificante. Eu quero cumprimentar a Prefeita Joyce, o
líder Marconi. Quero cumprimentar os vereadores e as vereadoras que
se dedicaram bastante nessa luta. Eu me lembro quando eu fui fiscalizar
essa estrada na legislatura passada. Eu estava acompanhado da
Vereadora Perinha. Estavam do meu lado outras lideranças do município
que foram lá me mostrar. Nós andamos, percorremos a estrada e vimos
a gravidade que era aquela situação e a importância que essa estrada
tinha para aquela região. E hoje, graças a Deus, isso pode ser
comemorado, porque se inicia uma obra que nós vamos acompanhar
cada passo. Sabemos o quanto uma obra é complexa. Sabemos que
temos muitas vezes dificuldades, atrasos, etc., mas o recurso está
garantido. O projeto já foi concluído, a licitação foi feita, e a ordem de
serviço foi dada. Agora nós temos que acompanhar a obra e vamos
acompanhá-la, porque se já foi importante esse momento em que se
anuncia, em que se faz a determinação de uma ordem de serviço, imagine
o que será no dia da inauguração dessa estrada que liga Amarante a Sítio
Novo. É mais uma grande iniciativa do Governo Flávio Dino, que
reforça as suas ações no Maranhão inteiro e que ali mesmo em Amarante
não se restringe apenas à estrada. Nós tivemos, por exemplo, a escola
Bandeirantes, que é a escola mais importante do município e que eu
próprio estive lá, na legislatura passada, denunciando o abandono
daquela escola. Hoje a gente vai lá, fomos recebidos por professores e
estudantes, a escola está um brinco, totalmente reconstruída, totalmente
revitalizada, com as salas todas climatizadas e os estudantes felizes,
dando o depoimento, o testemunho e agradecendo ao Governador por
essa grande realização que também foi a reconstrução da Escola
Bandeirante. Assim temos trabalhado em outras áreas, tenho colocado
emenda naquele município, seja na área de cultura, de esporte, da
saúde. Estamos trabalhando, o IEMA já é uma realidade no município
de Amarante e, se Deus quiser, terá a sua unidade plena também no
município de Amarante. A UEMASUL já está chegando ao município
de Amarante. O Governador ontem anunciou garantindo a implantação
do polo da UEMASUL em Amarante. Eu lembro que fizemos uma
grande audiência pública, naquele município, com a presença de vários
parlamentares, inclusive o Deputado Marco Aurélio estava lá também,
e a população inteira pedindo que a UEMASUL pudesse chegar ao
município de Amarante. O município de Amarante é considerado o
município da Região Tocantina, mas ele fica há mais de 100 quilômetros
de Imperatriz, em numa região que abrange outros municípios. Portanto,
hoje é o município que tem uma vocação para ser um polo microrregional
que vai ajudar no desenvolvimento de todo o estado do Maranhão.
Portanto, eu tenho que aqui agradecer a Deus que nos deu força para
fazer esta luta e alcançar esta vitória. Agradecer ao Governador Flávio
Dino pela sua determinação, pelo seu empenho e pela sua coragem de
colocar em momentos tão difíceis como esse que o Brasil está vivendo,
colocar em prática realizações que são tão importantes para o povo de
nosso estado. Agradecer à Prefeita Joyce, nosso líder Marcone, aos
Vereadores que nos apoiam, a Perinha, também ao Helinho e todos
aqueles que nos ajudam no município de Amarante a pavimentar esse
caminho de reconstrução ou de construção de outro Maranhão, um
Maranhão que é possível e cada vez mais se transforma em uma
realidade de mudanças que acontecem para todos os segmentos, para
toda a sociedade e em todos os cantos do estado. Muito obrigado,
Governador. Parabéns ao povo de Amarante. A luta continua e as

vitórias virão cada vez com uma força muito maior. Muito obrigado.
Vamos à luta e à vitória sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Assim diz a palavra de Deus: Elevo os meus olhos para os
montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Salmos 121: 1,2. Com esta Mensagem Bíblica,
nós aqui saudamos todos. Cumprimentando Excelentíssimo Senhor
Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria, todos que acompanham em todo o Estado
do Maranhão. Senhor Presidente, eu destaco na manhã de hoje, nós
temos feito uma atuação, buscando a resolução de vários problemas no
Estado do Maranhão, dentro, claro, da nossa competência enquanto
parlamentar, das nossas atribuições, e temos feito vários momentos de
discussões, interações com vários segmentos sociais. Mas, de forma
muito especial, ontem, eu até iniciei falando da questão do meio
ambiente, até porque fizemos uma ação proativa nesta Casa, plantando
mudas. A simbologia foi muito importante e aqui reforcei dizendo da
nossa defesa do meio ambiente e, mais uma vez, eu trago para esta
Casa, para esta tribuna, a defesa do meio ambiente. Nós conseguimos
ontem fazer já um panorama dos nossos esforços, mas hoje eu vou
reiterar aqui essa nossa atuação parlamentar, destacando a nossa defesa
do meio ambiente, num assunto específico, que é a coleta seletiva. Nós
já havíamos tratado deste assunto em anos anteriores, fizemos
workshop, fizemos seminários, discutindo o fim dos lixões no estado.
Mas a vertente, na coleta seletiva, se dá de forma especial e o assunto
que nós tratamos recentemente reunindo vários atores do processo da
saúde pública, empresas responsáveis por processo de reciclagem,
para que nós possamos tratar os nossos resíduos provenientes das
Unidades de Saúde. Nós temos resíduos que infelizmente, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pasmem todos, imaginem
V. Exas., o lixo hospitalar, porque nós estamos falando de resíduos
oriundos do sistema de saúde, o lixo hospitalar, mais comumente como
é conhecido, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Recentemente,
nós conseguimos discutir essa temática com todo um conjunto de
pessoas envolvidas nessa sistemática de coleta seletiva, de empresas
de reciclagem e também unidades do Estado do Maranhão, além também
de envolver órgãos estaduais no sentido de poder promover a coleta
adequada nos resíduos de saúde, do lixo hospitalar, por quê? Primeiro,
nós sabemos que o lixo hospitalar causa uma série de situações adversas
à saúde pública, nós temos os riscos dos seus contaminantes, riscos
diversos, por bactérias, vírus. Imaginem V. Exas. materiais descartáveis
que são jogados de qualquer forma e que são conduzidos ao lixão. Lá
no lixão há as pessoas que ainda se utilizam do lixão como espaço para
poder ganhar a vida, coleta de lixo, que ela ainda é lamentável porque
nós precisamos acabar com os lixões, mas acabar de forma a dar
oportunidade de gerar emprego, àquelas pessoas que já trabalham nessa
sistemática, que elas possam ter uma atenção por parte do governo,
claro, com a forma da coleta seletiva e assim o fim dos lixões. Mas, de
forma especial, essa discussão que nós travamos no auditório da
FIEMA, que eu quero agradecer a toda equipe da FIEMA que nos
permitiu formalizar essa audiência, essa reunião, inclusive com a
parceria desta Casa, por meio da Comissão de Meio Ambiente. Nós
conseguimos realizar uma grande iniciativa e entendemos a necessidade
de criar um programa, junto com todos os técnicos, as pessoas que
estavam envolvidas, que possa atender o Maranhão. Porque em todo o
Estado desde postos de saúde a hospitais, hospital regional, farmácias,
que aí têm o seu descarte, precisam convergir o lixo hospitalar, os
resíduos de saúde para locais adequados. Hoje nós temos empresas
especializadas em São Luís que já fazem esse trabalho, já podem coletar
esse material e pode ser feito uma parceria público e privado. Por que
o Estado não consegue, Deputado Edivaldo, como é que o Estado não
consegue coletar seletivamente o lixo hospitalar? Para onde está indo o
nosso lixo hospitalar? Imagine na capital V. Ex.ª, que também é um



QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
defensor da nossa cidade de São Luís. Imaginem no interior do Estado,
nos municípios que têm unidade de saúde, têm farmácias, têm postos
de atendimento, imaginem. Então é uma preocupação que nos foi
passada e mais uma vez é mais uma luta nossa que nós estamos
encampando em defesa não só da saúde pública, mas, também, em
defesa do meio ambiente. Porque esse lixo descartado de forma irregular
e imprópria causa sérios transtornos à saúde humana como também ao
meio ambiente. Então aqui reforço a necessidade desse amplo programa.
Vamos discutir com a Anvisa. Inclusive vai chegar uma preposição
aqui. Nós vamos formalizar um grupo de trabalho, assim como nós
fizemos para resolver um problema aqui, quando iniciei uma proposição
dizendo: Nós vamos formalizar um grupo de trabalho para resolver o
problema da região metropolitana dos limites. E, hoje, graças a Deus,
tem três leis nesta Casa que resolveram o problema da região
metropolitana em parceria com todos os deputados, com os prefeitos
municipais, com o IMESC e IBGE. Então nós temos que ter parceiros.
E eu estou chamando aqui esta Casa para essa parceria. Nós vamos
entrar com o projeto de um grupo de trabalho para que possamos
formalizar um amplo programa para descarte seletivo do lixo hospitalar,
chamado lixo hospitalar, mas que são resíduos oriundos de intervenções
da saúde. E nós queremos, de fato, contribuir tanto com a sociedade
como também com o meio ambiente. Então fica aqui essa proposição,
essa nossa defesa. E eu acredito que com a junção de todos, a união de
todos nós, nós conseguimos desvencilhar as problemáticas que
realmente permeiam a sociedade e precisam de resposta. A sociedade
quer respostas. E esta Casa tem dado prontamente as respostas com a
sua luta, com a sua defesa. E nós aqui, enquanto parlamentares, temos
nos empenhados em resolver as mais diversas situações e problemáticas
que realmente nos são apresentadas. E por meio de iniciativas não só
de marcos legais, porque é nossa atribuição fazer leis, mas dessa
interação que a lei tem a sua eficácia, a sua efetividade. É o que nós
queremos. Então eu não tenho dúvida de que a ANVISA tem aí as suas
conjecturas legais, suas resoluções, o seu arcabouço jurídico. Nós temos,
sim, o conjunto de leis que falam da questão das coletas seletivas, do
descarte correto do lixo hospitalar, mas de forma efetiva ainda não
acontece a contento. Então nós precisamos resolver uma problemática
séria e antiga no Estado do Maranhão, e mais uma vez estamos
encampando uma luta em defesa do nosso Estado. Que Deus possa
estar abençoando a todos e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de utilizar o
Pequeno Expediente? Vou suspender a sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Edivaldo
Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
senhoras e senhores da galeria, Comitê de Imprensa. Senhor Presidente,
o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, lançou o asfalto do
bairro da Estiva, um bairro dos mais antigos da Zona Rural de São
Luís, ruas totalmente destruídas, mais de 50 anos, portanto meio século,
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, que um prefeito
não frequentava aquela comunidade ou não levava a ela qualquer
benefício. E nós vimos ali na terça-feira, ontem, precisamente pela
manhã, a alegria daquela comunidade ao receber o Prefeito, os Senhores
Secretários, os Senhores Vereadores da nossa capital, sobretudo os
que militam na Zona Rural, a alegria, Deputado César Pires, V. Ex.ª que
procura uma cadeira para se sentar, a alegria daquelas pessoas ao receber
aquela tão sonhada busca que era o asfalto, apesar das dificuldades, o
Prefeito avança, sobretudo em bairros humildes, carentes, aquela
programação pertence ao Programa Asfalto na Rua, são recursos da
Prefeitura de São Luís. Mas, Presidente Othelino, a região da Zona
Rural vai avançar com o Governador Flávio Dino em parceria com o

Prefeito Edivaldo, por meio do Programa Mais Asfalto, que vai chegar
no Coqueiro, no Calembe, que vai chegar no Tibirizinho, no Tibiri, em
todas as regiões que, ao longo de tantos anos, esperam a presença do
Poder Público. E aquela região deu uma grande contribuição na reeleição
do Prefeito, nada mais justo do que ser olhada como o Prefeito Edivaldo
faz chegando por meio do bairro da Estiva. E aí naquela região está a
expectativa do avançar das obras dos outros bairros com o Governador
Flávio Dino e o Prefeito Edivaldo em parceria na defesa da cidadania
de toda aquela região. O Prefeito Edivaldo também anunciou a conclusão
das obras no bairro Santa Clara, um bairro totalmente asfaltado por
ele, mas que, no meio da crise, ficaram doze ruas. E essas ruas vão ser
agora retomadas o trabalho delas para que as obras naquele bairro
sejam conclusas. Na Vila Brasil, a mesma coisa. O Prefeito Edivaldo
parte para conclusão das obras de asfaltamento da Vila Brasil. Enfim,
Senhor Presidente, nós parabenizamos o Senhor Prefeito da capital
por esse trabalho constante, que é um trabalho que leva a cidadania às
crianças, sobretudo, que são as primeiras que precisam de um espaço
que não seja nem poeira, nem lama para que elas possam brincar, para
que elas possam andar com segurança nas portas de suas casas. Parabéns
ao Bairro da Estiva, da Santa Clara, da Vila Brasil por esse trabalho do
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Obrigado, Senhoras e Senhores Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, Senhor Presidente, o que me traz hoje, aqui à tribuna,
é para fazer uma referência a uma obra que era esperada há mais de
quarenta anos na nossa Baixada. E temos a felicidade, agora, de ter no
governo atual, do Governador Flávio Dino, a pessoa, o governo que
vai realmente efetivar esse sonho, que era um sonho de toda a Baixada
e que, objetivamente, Deputado César, atinge treze, quatorze municípios
de forma direta, que é a ponte que liga Central do Maranhão a Bequimão.
É uma obra, uma ponte de seiscentos metros de extensão. É uma obra,
na verdade, de seiscentos metros de extensão, que vai reduzir em trinta
e dois quilômetros a distância para se chegar a MA 106, que dá acesso
ao Cujupe. Então é uma obra de extrema importância que, infelizmente,
Senhores e Senhoras Deputados, eu vejo agora por parte de alguns
segmentos da imprensa, e de alguns parlamentares, alguns políticos
uma crítica. E me causa espanto. Essa crítica vem, Senhoras e Senhores
Deputados, justamente de quem teve a oportunidade, durante décadas,
de ter feito essa obra e não fez. O nosso governo não é perfeito, nem
tem esse sonho, porque não existe nenhum governo perfeito. É
importante o papel da oposição para que faça as críticas para que nós
possamos fazer as correções. Mas uma crítica como essa se mostra
extremamente politiqueira. Uma obra de infraestrutura para toda uma
região... Aqui a Oposição, que gosta tanto de falar em obras
estruturantes. E hoje, quando se tem certeza de que, anteontem e
ontem, chegaram já as carretas com as peças metálicas para que a gente
possa começar a fazer efetivamente dentro de um curto período de
tempo essa montagem, eu vejo uma crítica firme por parte de alguns
oposicionistas e, principalmente, da imprensa ligada a essa oposição,
querendo fazer uma crítica a uma obra que vai beneficiar toda uma
região e, principalmente, reafirmo, essa crítica vem de quem teve a
oportunidade como ninguém. Décadas eles tiveram para fazer, e não
fizeram. E a verdade é a seguinte, quem vai fazer é o Governador
Flávio Dino, quem vai entrar para a história da Baixada Maranhense é
o Governador Flávio Dino com essa obra, e isso realmente incomoda,
principalmente quando você não pode dizer que não fez porque não
teve oportunidade, porque oportunidade eles tiveram e muito. Então
aqui eu quero parabenizar o Governador Flávio Dino, o Secretário
Clayton Noleto, que tem feito um trabalho fantástico à frente da
Secretaria de Infraestrutura. A obra da ponte Bequimão/Central não é
uma obra simples porque o acesso, até que se possa fazer realmente a
ponte, é um acesso difícil, o terreno é um terreno mole, então foi
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preciso que fosse feito isso. Não se faz do dia para noite um acesso
para que essa via futuramente não sofra nenhum estrago, não haja
afundamento. Exatamente porque nós respeitamos o dinheiro público,
que a obra tem que ser feita com qualidade. É uma obra complexa
tecnicamente, tanto a parte de acesso à ponte quanto a própria ponte,
as fundações são profundas e isso requer cuidado e tempo para que
seja executado. Lógico que em 16 anos daria tempo, em 20 anos daria
tempo de ter sido feito, mas nós só estamos no governo há três anos e
meio, então obviamente que não se pode comparar esse período de
tempo. No entanto, o que não foi feito, durante 20 anos, será feito
agora, inclusive queria ressaltar aqui outras obras, Deputado César,
que eram verdadeiras lendas. Aqui eu posso me recordar de duas. Uma
é a MA-334 que liga o Baú a Buriti Bravo, essa obra inclusive chegou
em governos passados, não foi no governo da Governadora Roseana,
em governos anteriores foram levadas máquinas, Deputado César Pires,
e dado início a essa obra. Imediatamente passada a eleição, essas
máquinas foram embora de lá e não fizeram a obra. Então lá realmente
valeu o provérbio de ver para crer, realmente a população só acreditou
nessa construção quando efetivamente a estrada ficou pronta e eu tive
a felicidade de participar dessa inauguração. Senhor Presidente, eu vou
encerrar as minhas palavras, já pedi a inscrição para que eu possa
discorrer mais, inclusive sobre a viagem que o Governador fez à Região
Tocantina, com vários deputados aqui, o Deputado Marco Aurélio,
Deputado Antônio Pereira, Deputada Valéria Macedo, Deputado Léo
Cunha, estivemos juntos nessa região e lá fiquei muito feliz pela
quantidade de obras de ações do governo e do reconhecimento dessa
região ao Governo Flávio Dino, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, declino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sérgio Frota, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, galeria, Senhor
Presidente, venho a esta tribuna hoje para falar do momento do futebol
maranhense, ontem, o Sampaio teve um jogo, pela primeira vez, vamos
ressaltar, um time maranhense, desde que nós voltamos a disputar a
Copa do Nordeste, em 2015, passa por uma segunda fase e ontem nós
tivemos o primeiro jogo pelas semifinais contra o ABC, do Rio Grande
do Norte, da cidade de Natal, time que está na Série C, no G4, ou seja,
no grupo de classificação. E nós vencemos por 1 a 0 ficando a um
empate de conseguir uma vaga na final da Copa do Nordeste, há de se
ressaltar que nós temos nove estados no Nordeste com times na Série
A, como Bahia, como Vitória, como Ceará, como Sport e o Sampaio
Corrêa pode conseguir esse feito histórico de estar numa final da Copa
do Nordeste, nós vamos ter um jogo no sábado contra o Atlético de
Goiás, pela Série B, e, posteriormente, na quinta-feira da próxima
semana, da outra, decidir essa vaga no final. Nós temos dois clubes
maranhenses, a saber, o Moto Club e o Imperatriz, disputando a Série
D. E, para infelicidade nossa, eles tiveram que se cruzar, porque eu
tenho certeza de que ambos teriam condições de avançar nas oitavas de
final indo para as quartas de finais e decidindo uma vaga na Série C.
Nós tivemos no sábado passado um resultado na cidade de Imperatriz
e, o Cavalo de Aço, que é o nome que recebe o Imperatriz, ganhou por
2x1 jogando aqui em São Luís pelo empate. Então, vamos ressaltar
que, mesmo com uma necessidade de investimento, nós estamos em
um estado pobre, e onde as políticas públicas às vezes não têm
investimento necessário, e não é diferente com o esporte, mesmo sem
investimento, o Moto e o Imperatriz estão fazendo grande campanha
na Série D. Em relação à Presidência da República, eu queria mencionar,
Senhor Presidente, a Medida Provisória que foi assinada pelo Presidente
Temer, na última segunda-feira, dia 11 de junho, na qual ele transfere
parte dos recursos das loterias esportivas, que são hoje a principal

fonte de verba do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paraolímpico,
do Ministério de Esporte e do Comitê Brasileiro de Clubes para a
segurança pública. Ora, senhores, eu tenho visto muita discussão sobre
a violência e me causa espécie você combater só as causas da violência.
Eu vejo discussão do sistema prisional. Eu vejo discussão da reforma
da legislação penal, mas eu não vejo a discussão das causas da violência.
Quais são as causas da violência? As causas da violência são
desigualdade social. As causas da violência são as drogas. Então nós
sabemos que uma medida provisória tem que ser ratificada pelo
Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Então é fundamental essa
campanha dos políticos que entendem a importância do esporte
enquanto política pública, de combater essa Medida Provisória. A
Medida Provisória é normas ditadas pelo Presidente da República em
situação de relevância e urgência. Eu não vejo relevância. Claro que a
segurança pública, Deputado Wellington do Curso, é importante, mas
tirar recurso do esporte? Vamos pegar o exemplo dos municípios dos
estados da União. Vamos pegar o caso desta Casa aqui. O que nós
temos na LOA para educação, saúde? O que nós temos para esporte?
Nós não temos 1% do orçamento para o esporte. E vem o Presidente
da República e aqui sem conotação ideológica nenhuma, editar uma
medida provisória. E eu pensei que numa fase que nós vivemos de
democracia, a medida provisória deveria ser restringida o máximo
possível, talvez extirpada do processo legislativo. E ele vem com essa
medida provisória. Então cabe a nós, deputados estaduais, cabe aos
vereadores de São Luís, cabe aos deputados federais. Já entrei em
contato com o deputado da bancada do Maranhão para que a gente
expresse essa opinião, a importância da segurança pública, mas tirar
dinheiro do esporte, tirar dinheiro do COB, tirar dinheiro da loteria
que incentiva o esporte no Brasil para dar para segurança isso é uma
excrescência. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Assim diz a palavra de
Deus: O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento
da lei é o amor. Isso digo conhecendo o tempo que já é hora de
despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de
nós do que quando aceitamos a fé, Romanos 13:10-11. Senhor
Presidente, hoje temos na galeria representantes de aprovados no curso
de Formação de Soldados que estão sub judice. Passaram em todas as
etapas, inclusive entraram na Justiça, conseguiram a liminar, mas o
Governador Flávio Dino não atende, não acata, desrespeita a Justiça e
a determinação judicial. São mais de 100 aprovados no concurso de
2017 e sub judice aguardando o curso de formação. Nós temos destacado
a atenção total aos aprovados em concurso público, em todos os
concursos do estado do Maranhão, dentre eles da CAEMA, Professor
do Estado, Tribunal de Justiça. A nossa luta incansável é em defesa dos
aprovados no concurso. Assim também, no penúltimo concurso da
Polícia Militar, para que os aprovados que estavam sub judice pudessem
ser nomeados, chamados para fazer o curso de formação. Agora, no
concurso da Polícia Militar 2017, a quantidade de erros, a quantidade
de irregularidades, de problemas que nós viemos à tribuna, nesta Casa,
que nós denunciamos ao Ministério Pública, à OAB, para que pudessem
ser sanados, pudessem ser corrigidos os erros, mas esses erros não
foram corrigidos, esses erros não foram sanados, tudo por uma questão
eleitoreira do Governador Flávio Dino. Agora o curso de formação já
está concluído e a nomeação será no mais tardar até o dia 6 de julho. O
curso de formação está sendo realizado por mais de três mil candidatos,
sendo que somente 1200 serão nomeados. Muitos deixaram seus
empregos, deixaram seus afazeres para se dedicar ao concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão. Então, mais uma vez, em defesa dos
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aprovados do concurso da Polícia Militar, em defesa dos que estão sub
judice, para que possam ser nomeados, vou fazer uma Indicação, fazer
um documento e pressionar o Governo do Estado do Maranhão para
que dê atenção e principalmente acate a decisão judicial, a liminar da
nomeação dos sub judice do curso de 2017. Que Deus abençoe a todos
e contem com o nosso apoio incondicional. Senhor Presidente, quero
só fazer o destaque porque ontem nós ocupamos a tribuna nesta Casa
para falar das obras do Governador Flávio Dino, obras que estão
paradas, como exemplo da Ponte Pátio Norte e também da ponte que
liga Central a Bequimão. As imagens que foram divulgadas se
assemelham, nos trazem à memória uma imagem como essa de carretas
pintadas com o nome: estrutura da ponte Central/Bequimão, com várias
carretas que se assemelham à obra eleitoreira ou à propaganda eleitoreira
do candidato a Prefeito, Castelo, que era do VLT. Mas onde está o
VLT? Cadê o VLT? O dinheiro que foi gasto no VLT? Da mesma
forma, Senhoras e Senhores, uma ponte que teve pauta na campanha
do Governador Flávio Dino. Muitos deputados nesta Casa, assim que
assumimos, nós viemos defender a construção da ponte, isso no início
de 2015. Fizemos isso no dia 11 de fevereiro de 2015. O Governador
Flávio Dino então lançou a construção da ponte, mas, Senhoras e
Senhores, três anos já se passaram e a ponte não foi entregue, a ponte
não foi construída. Nós não somos contra a construção da ponte, em
hipótese alguma, pelo contrário, nós estivemos na cidade de Bequimão
no último final de semana e ouvimos o clamor da população, a reclamação
da população, o desânimo da população, o descontentamento da
população, a decepção da população. E a população se sente enganada,
ultrajada, humilhada e a utilização eleitoreira da forma que estão fazendo.
Publicação no Diário Oficial, do dia 28 de setembro de 2016, vou
concluir, Senhor Presidente. Vigência do contrato: 32 meses, execução:
24 meses, previsão para 21 de setembro de 2018. Ou seja, vão entregar
a ponte até dia 21 de setembro de 2018? Por que só agora está passando
a estrutura metálica? Como vão colocar estrutura metálica se não tem
ainda as fundações? Propaganda enganosa, propaganda mentirosa,
propaganda eleitoreira e a população já está cansada. Chega, chega de
propaganda enganosa, chega de propaganda mentirosa, e obra do
Governo Federal, obra com recurso federal, obra do BNDES, obra de
empréstimo. Qual é a obra feita com recurso público estadual? Qual é
a obra feita com recurso próprio? Dinheiro tem, arrecadação tem, que
o diga a população do interior do estado, que teve seu carro e a sua
moto apreendida para fazer leilão. Que diga a população do interior do
estado, o pequeno comerciante, que está se vendo próximo de fechar a
porta do seu pequeno comércio, da sua pequena empresa, diante do
arrocho do Governo do Estado, do aumento de impostos, senhoras e
senhores, nós não somos contra a construção da ponte, mas uma ponte
que já deveria ter sido construída e já era para ter sido entregue, igual a
ponte na região metropolitana, a ponte Pátio Norte, era para ter sido
entregue em 2017, não foi entregue, 2018 no início do ano, já estamos
no meio do ano e a ponte não foi entregue. Senhor Presidente, só para
concluir, fizemos denúncia desse recurso do BNDES no Ministério
Público Federal, na Polícia Federal, fomos ao BNDES, em Brasília, e
vamos fazer representação novamente dos recursos do BNDES, dos
recursos destinados às obras do Estado do Maranhão, para a
investigação, a apreciação novamente do Ministério Público, da Polícia
Federal, a Polícia Federal tem uma operação no Estado do Mato Grosso
chamado Lama Asfáltica, vamos solicitar também à Polícia Federal um
braço dessas investigações no Estado do Maranhão. Nós denunciamos
o descaso no Estado do Maranhão, o dinheiro jogado fora na Cidade de
Carolina, por exemplo, o asfalto tem uma espessura de menos de 1
centímetro, nós fomos lá, constatamos isso, refizeram, jogaram dinheiro
fora. Senhoras e senhores, vamos continuar firmes na luta, mesmo que
seja uma voz única, mas uma voz firme e fiscalizando, cobrando e
denunciando, e não tenho vínculo e nem ligação com governos anteriores,
erros dos governos passados e erros do governo atual tem que ser
corrigido, tem que ser fiscalizado, não tem como passar a mão na
cabeça e a população quer isso, chega de enganação, chega de
embromação, precisamos de políticas públicas sérias, chega de

propaganda enganosa. Era o que eu tinha para o momento, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Que V. Ex.ª nos conceda a conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO WELLINGTON
DO CURSO – Peço que zere o painel a pedido do Deputado Wellington.
E os deputados que assim o desejarem confirmem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, já temos quórum
para a Ordem do Dia, contudo não temos quórum para as PECs,
passemos para o quinto...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, nós temos um requerimento...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, Deputado Júnior Verde, passemos aqui para
os projetos de lei. Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Senhor
Presidente, eu queria que, assim que possível, dada a necessidade da
votação de uma iniciativa de um projeto de governo como projeto de
lei, que tem como escopo o transporte complementar no estado do
Maranhão, até porque os operadores não estão recebendo a
documentação, considerando a ausência dessa iniciativa. Então eu venho
a V. Ex.ª no sentido de poder botar um requerimento nosso de urgência,
que é o Requerimento 315 invertendo a pauta, Senhor Presidente. Se
possível, logo em seguida, votar o projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Junior Verde, nós precisamos apreciar os projetos
de Lei. Logo em seguida, apreciaremos o requerimento de V. Ex.ª. O
Plenário concordando, a gente faz essa inversão de pauta. Projeto de
Lei n.º 097/2018, de autoria do Poder Judiciário, em segundo turno.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 026/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai à
redação final. Projeto de Lei n.º 067/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei n.º 292/2015, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 009/2016, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à redação final. Projeto de Lei nº 216, de autoria do
Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 266, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei nº 224, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em
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votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 155, de autoria da
Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº
285, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei, de autoria do Deputado Roberto Costa, o Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº
087, de autoria do Deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a 2º Turno. Projeto de Resolução Legislativa 029, de
autoria do Deputado Rigo Teles, que concede o título de Cidadão
Maranhense ao empresário Antônio Apolônio de Alencar, natural do
município de Pio XII, Estado do Piauí. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que
concede Título de Cidadão Maranhense ao senhor Carlos Wellington
de Castro Bezerra. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a 2º Turno.
Requerimentos à deliberação do plenário, tem uma solicitação do
Deputado Júnior Verde, para que apreciemos o Requerimento de sua
autoria, Requerimento nº 294, Requerimento nº 315, é o item 31 da
pauta. Não havendo objeção, vamos apreciar. Todos concordando.
Requerimento nº 315, de autoria do Deputado Júnior Verde, requer
depois de ouvido o plenário seja submetido ao regime de tramitação de
urgência para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a Sessão Ordinária, o Projeto de Lei 148, de autoria
do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Exmo. Senhor
Presidente, por gentileza, solicitar aquiescência de V. Exa. no sentido
de nós podermos apreciar esse Projeto de Lei considerando a urgência
e aprovação, para discutir nas comissões aqui e, posteriormente, o
encaminhamento da votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção dos líderes, logo em seguida aos itens já
constantes da Ordem do Dia, nós apreciaremos. Continuemos então a
nossa Ordem do Dia. Requerimento nº 262, de autoria da Deputada
Nina Melo (lê).

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Rogério. Só para esclarecer aos
senhores deputados que este Requerimento da Deputada Nina foi
indeferido pela Mesa e a deputada recorreu ao plenário. E nós vamos
apreciar agora se manteremos a decisão da Mesa ou se modificaremos.
Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só para
encaminhar o voto pela manutenção da decisão da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para o
senhor orientar a votação. Que permaneçam sentados quem concorda
com a decisão da Mesa?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Isso mesmo. Quem permanecer sentado mantém a decisão da
Mesa, Senhores Deputados. Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Eu gostaria de
encaminha a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª está com a palavra por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhoras, senhores que nos assistem,
galeria e imprensa, servidores da Casa. Deputadas e Deputados, eu
encaminhei esse requerimento ao Secretário de Saúde, o senhor Carlos
Lula, motivada pela dor e pelo sofrimento de centenas de pacientes
renais que têm que se deslocar no Estado do Maranhão para conseguir
fazer uma hemodiálise. Fato que vem acontecendo nos últimos anos e
que tem sido repercutido em redes sociais, repercutido em TV, rádio,
denunciando o sofrimento dessas pessoas. E eu quero recorrer à
consciência dos meus colegas deputados porque trata-se de um assunto
de utilidade pública, trata-se da saúde do nosso Estado. E essa Casa
legislativa precisa ter essas informações.  Isso já foi  motivo para o
Ministério Público entrar com uma ação contra o Governo do Estado,
solicitando  que sejam construídos esses centro de hemodiálise  em
sete municípios  do interior do Maranhão, aliás, em seis municípios,
incluindo a capital, sete. E é importante que essa Casa também  se
inteire desse assunto. Não deixemos só a Justiça, o Ministério Público
tomar conta  da saúde do nosso Estado.  É importante  que nós
assumamos  essa responsabilidade. E eu, motivada e envergonhada
com a dor, com a morte  de pacientes,  que muitas vezes se submetem
nessas estradas e acabam  perdendo  suas vidas, solicitei que o Secretário
de Saúde preste informação a esta Casa.  E  não motivada por
partidarismo  e não motivada  por ação politiqueira,  gostaria que o
Secretário,  espontaneamente, tivesse feito  isso. Coisa que não
aconteceu. Então eu peço aos meus colegas deputados  que me apoiem
nessa causa, porque trata-se da saúde do nosso povo.  Tratam-se  de
melhorias que já foram incorporadas,  porque existe o recurso  pelo
BNDES.  E até agora não foi feito nada, não foi tomada nenhuma
atitude.  E  nós precisamos saber por que o Maranhão  paga juros, paga
juros altos, paga juro de vida, paga juros desse BNDES a esse banco
que emprestou esse dinheiro para serem concluídos esses centros de
hemodiálise, mas até agora nada. Então eu recorro, peço que V. Ex.ªs
coloquem a mão na consciência para que, juntos, possamos solucionar
e dar uma expectativa de vida melhor para esses pacientes renais
crônicos. Pela atenção, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, para encaminhar, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado! Senhor Presidente,
eu quero somar a minha voz à voz da Deputada, a médica Nina Melo.
Quero somar a minha voz, somar à voz desse apelo nessa solicitação
que é tão simples e algo que nós buscamos todo dia nesta Casa, que
nós buscamos como homens públicos que é a transparência das ações
do serviço público. O que a Deputada Nina Melo fez, durante o seu
pronunciamento, nesse seu pedido de ajuda, de socorro, de apoio a
esse apelo, nada mais é do que o respeito à Constituição Federal no seu
artigo nº 37, transparência dos atos, transparência na administração
pública. Houve um apelo muito maior, não tão distante do que já
fazemos nesta Casa, não tão distante do que já fazemos no nosso
mandato, uma solicitação da Deputada Nina Melo, Requerimento nº
262/2018 (lê), cuja conclusão foi objeto de questionamento em ação
promovida pelo Ministério Público Estadual, subscrito pelo Deputado
Wellington do Curso. Então, desde o primeiro momento, quando eu
captei o requerimento da Deputada Nina Melo, eu fui solícito, eu fui
atencioso à Deputada Nina Melo. Senhoras e Senhores, nós tivemos
aqui também, inclusive, um minuto de silêncio em homenagem a três
maranhenses que estavam saindo do interior do estado para fazer
tratamento em São Luís e que se envolveram em um acidente de trânsito
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e morreram os três pacientes que estavam se deslocando para São
Luís, para fazer o tratamento de hemodiálise. A preocupação hoje da
Deputada Nina Melo, solicitando essas informações, é algo tão simples
e que a população quer saber, o povo do Maranhão quer saber. E nada
mais justo, Senhoras e Senhores, que atendamos ao apelo da Doutora
Nina Melo. Ontem nós tivemos o pronunciamento do Deputado Max
Barros declinando de dar continuidade à sua carreira política, como
Deputado Estadual, e que não mais será candidato a reeleição, e ressaltei
a honra de fazer parte dessa atual legislatura com o Deputado Max
Barros. E, da mesma forma, Deputada Nina Melo, é dever de justiça
neste momento fazer uma referência elogiosa à Senhora, a forma como
Vossa Excelência conduz a sua atividade parlamentar, não só a sua
atividade como médica, mas atividade também parlamentar. É digno de
elogio. E é com dever de justiça que, na manhã de hoje também, faço
referência elogiosa a sua atuação parlamentar, a sua sensibilidade como
médica, como mãe, como Deputada atuante, e hoje ao somar a minha
voz a voz de Vossa Excelência, eu quero solicitar aos demais Deputados,
o requerimento foi rejeitado pela Mesa, mas hoje fazemos um apelo
aos demais deputados que atendam a solicitação, atendam o
requerimento da Deputada Nina Melo e não só o requerimento da
Deputada Nina Melo, mas o requerimento da população do Maranhão,
daqueles que fazem tratamento, daqueles que fazem hemodiálise, algo
tão simples que é a transparência dos atos da administração pública.
Então, chamo atenção do Bloco Independente, dos demais
parlamentares, para que possamos aprovar o requerimento que vai à
apreciação agora de todos os Deputados e o apelo feito por uma médica,
feito por uma Deputada atuante. Deputada Nina Melo, conte com o
nosso apoio, não só da forma como já iniciamos, subscrevendo o
requerimento, mas agora também fazendo defesa e conclamando a todos
os demais Deputados que possam sensibilizar e possam apoiar este
Requerimento e as informações por parte da Secretaria de Saúde e por
parte do Governo do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente, e, com certeza, teremos aí o apoio de
todos e a aprovação do Requerimento da Deputada Nina Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª gostaria de encaminhar? Cinco
minutos, sem apartes, pela Oposição e, em seguida, apreciaremos o
Requerimento, o recurso da Deputada Nina.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Parlamentares, galeria,
imprensa, vou ler aqui uma Mensagem Bíblica, a pedido do Pastor
Otoniel. Assim diz a palavra de Deus: O Amor não faz mal ao próximo,
de sorte que o cumprimento da lei é o amor, e isto digo conhecendo o
tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação
está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos
13: 10. Pastor, bom dia a todos. Senhor Presidente, eu subo aqui à
tribuna agora para defender o que o Governo mais propaga nas suas
propagandas institucionais, que, na verdade, é a questão da
transparência, transparência que até foi criada uma Secretaria de
Transparência e Controle no Estado do Maranhão, mas essa Secretaria
não serve para mostrar transparência a nada, a secretaria só serve para
perseguir aqueles que fazem oposição ao Governo do Estado. Vou
além disso. O Requerimento da Deputada Nina Melo, da Doutora
Nina Melo, que é médica, nada mais é do que um pedido de informação
ao Secretário. Nada mais é do que isso. Eu só não estou entendo o
porquê do líder, meu querido Rogério Cafeteira, se opor a esse pedido
de informação. O Bloco Parlamentar, o maior Bloco do Deputado meu
querido Rafael Leitoa também se opor a um pedido de informação, de
uma médica que sabe das dores desses pacientes. Eu sou de Santa Inês
e lá não tem centro de hemodiálise, Deputada Nina. Eu queria saber
por meio dessas informações porque eu tenho familiares que vão de
três em três dias para Bacabal, ou que vem para São Luís fazer a
hemodiálise, porque lá em Santa Inês ainda não tem o Centro de
Hemodiálise. E qual é o custo, meus colegas parlamentares, de uma
informação que uma médica, deputada, atuante está pedindo, solicitando

para o Secretário. Cadê a transparência desse Governo que tanto se
fala em transparência, tantas propagandas. Se fala que criou uma
Secretaria de transparência e controle, transparência de quê? A gente
cobra sempre aqui o Governo do Estado do Maranhão que mostre a
sua cara, sua verdadeira cara. Mas o governador ditador é complicado
esse rapaz. É muito difícil. Ainda quer censurar a imprensa porque se
opõe e não aceita o contrário. Fica muito difícil. Já entrei com vários
pedidos de informações aqui até agora não recebi nenhuma informação
que foi solicitada. A própria Mesa barra por questões, e eu até entendo
o Presidente, a pedido do Governador, simples informações. Uma
informação sobre como está o andamento dos centros de hemodiálise
tanto falado pelo Governador do Estado do Maranhão nas suas
propagandas, que é um governo que é só de propagandas. Deputada,
gasta mais em propaganda do que em construção de centro de
hemodiálise. Eu lhe garanto, mas a gente está aqui. Eu estou sendo
solidário a V. Ex.ª porque é um tipo de coisa inaceitável. Um pedido de
informação. A senhora como médica deve ser cobrada pelos seus
pacientes para saber como é que está o andamento. Eu sou cobrado e
eu não sou médico. Lá em Santa Inês o pessoal me pergunta como é que
está o andamento do Centro de Hemodiálise, e eu não sei responder.
Eu disse “não”. Eu vou trazer essa resposta porque a Deputada Nina
Melo já pediu um requerimento solicitando ao Secretário o andamento
das obras. Eu vou ter a noção de como está. Mas, infelizmente,
Deputada, foi negado pela Mesa. A senhora recorre ao Plenário. Peça a
votação nominal. E eu acho que agora o Maranhão vai saber o porquê
de não ter essas informações. O povo do Estado do Maranhão precisa
saber o que estão escondendo sobre a questão do Centro de Hemodiálise
do Estado do Maranhão. Parabéns pelo seu requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, em votação o Requerimento nº 262/
2018, da Deputada Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Questão de
Ordem. Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Votação nominal...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputada. Senhores Deputados, tem um
requerimento verbal de votação nominal, da Deputada Nina, que eu
vou colocar primeiro em votação. Deputado Rogério, só um instante,
por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só para
V. Ex.ª esclarecer na primeira votação, que diz respeito à votação
nominal, como proceder. Quem fica sentado aprova o requerimento da
Deputada Nina Melo e quem fica de pé rejeita.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, quem ficar sentado vai aprovar, manter a decisão da
Mesa, ou seja, vai manter o indeferimento do requerimento da Deputada
Nina. Deputada Nina, sobre o requerimento de V. Ex.ª, o artigo 159
estabelece que, no caso de indeferimento ou não, caberá recurso ao
Plenário, o qual será decidido pelo processo simbólico sem discussão,
sendo permitido encaminhamento de votação contra ou a favor por
cinco minutos. Nesse caso, não cabe o pedido de votação nominal.
Será mesmo, por imposição do Regimento, votação simbólica. Senhores
Deputados, em votação. Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa
permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa com os votos
contrários dos Deputados César Pires, Wellington do Curso, Nina
Melo e Sousa Neto. Requerimento 275/2018, de autoria do Deputado
Adriano Sarney. Deputado Adriano está ausente. Fica transferido para
a próxima sessão. Requerimento 287/2018, de autoria do Deputado
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Neto Evangelista (lê). Para discussão e votação em sessão extraordinária
a ser realizada logo após a presente sessão, o Projeto de Lei 097/2018
do Poder Judiciário. Esse projeto nós aprovamos há pouco em primeiro
turno. Aprovando o requerimento, poderemos já incluir na sessão extra
para votar em segundo turno. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 294/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 300/2018, de autoria do Deputado César
Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 301/2018, de autoria
do Deputado César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 302/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 303/2018, de autoria
do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 305/2018, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam estão.
Aprovado. Requerimento nº 307/2018, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré (lê). Em discussão, em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, se o projeto não foi votado já do Deputado Bira?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, Deputado Marco Aurélio, foi em primeiro turno aí nós
apreciaremos em segundo turno na Sessão Extraordinária, após agora
aprovação da urgência. Requerimento nº 312/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento nº 315/2018 já foi aprovado. Requerimentos à deliberação
da Mesa. Requerimento nº 310/2018, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim (lê). Deferido. Requerimento nº 313/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). Deferido. Requerimento nº 310/
2018, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Deferido.
Requerimento nº 314, de autoria do Deputado Adriano Sarney (lê). O
Deputado está ausente, mas trata-se de justificativa de falta. Deferido.
Senhores Deputados, houve um pedido do Deputado Júnior Verde que
nós apreciássemos o Projeto de Lei nº 148/2018, como houve a
concordância de todos, nós vamos apreciar. Eu gostaria de submeter à
apreciação dos Senhores, nós temos Projetos aqui de Lei cujos
Requerimentos de urgência foram aprovados, um do Deputado Bira se
refere à Dança Cacuriá, o outro do Deputado Rigo concedendo Título
de Cidadão e duas Resoluções Legislativas, uma de autoria do Deputado
Júnior Verde e a outra do Deputado Edivaldo Holanda concedendo
Título de Cidadão, não havendo objeção vamos apreciar. Projeto de
Lei nº 087, de autoria do Deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº 029, de
autoria do Deputado Rigo Teles (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. O Projeto de Lei nº 148/2018 e os Projetos de Resolução
nº 044, 045 dependem de Parecer das Comissões. Vou suspender
rapidamente a sessão, para que as comissões se reúnam e emitam os
pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.  Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei nº 148/2018 foi aprovado por unanimidade,
assim como o Projeto de Resolução Legislativa 045/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, e o Projeto de Resolução Legislativa

044/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, ambos foram
aprovados por unanimidade nas Comissões pertinentes .

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei 148/2018. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
044/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. Concede Título de
Cidadão Maranhense ao senhor Flávio Gurgel. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 045/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda. Concede Medalha  do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao senhor  Yossi Sheli, Embaixador de Israel no
Brasil.  Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Ambas vão à promulgação.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Junior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Agradecer a V.
Ex.ª que nos permitiu aprovar duas iniciativas importantes no dia de
hoje. Mais uma vez esta Casa faz história porque faz justiça social
com os operadores do transporte alternativo do nosso estado.
Conseguimos aprovar uma lei muito importante que foi discutida pelo
Executivo, em reuniões na MOB, na Agência de Mobilidade Urbana,
que foi criada nesta Casa, com a participação do Presidente Laurence.
Quero também agradecer ao Nobre Presidente Laurence que dialogou
com toda a categoria a fim de chegar aos resultados do Projeto 148 que
agora é lei, que foi aprovado e volta ao Executivo para tomar as devidas
providências. É justiça social porque aumentamos a vida útil dos
veículos, isso vai permitir que os veículos sejam devidamente
legalizados. A contrapartida também com a regularização são os recursos
para o Município, para o Estado, e assim nós vamos levando uma
demanda importante para o setor. Muito obrigado, Senhor Presidente,
também pela aprovação da resolução que concede o Título de Cidadão
ao empresário Flávio Rocha. Muito obrigado. Agradecer a todos os
deputados também pela aquiescência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, Deputado Junior Verde. Inclusão na sessão
ordinária de quinta-feira, amanhã, 21 de junho. Requerimento 316, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, e Requerimento 318, de autoria
do Deputado César Pires.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO –Inscrito o Deputado Professor Marco Aurélio, por 30 minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, galeria, os que acompanham a transmissão desta
sessão, eu venho nesta oportunidade destacar dois dias de agendas
fortes com a presença do Governador Flávio Dino, vários Secretários
de Estado, vários Deputados daqui da Assembleia, Deputados Federais
também, uma agenda que percorreu sete municípios levando benefícios
e mudando a realidade de muitos desses municípios. Obras e serviços
que eram esperados por décadas se concretizaram ou tiveram início,
trazendo uma esperança muito grande para a população desses
municípios da nossa Região Tocantina. Na última segunda e terça, o
Governador Flávio Dino fez uma jornada trazendo esses benefícios e
mostrando que o governo traz resultados para a população que ficou
esquecida em muitos desses pleitos, por muitas décadas. Direitos foram
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negados, mas agora vem esta concretização. Na segunda-feira, a agenda
começou em Lajeado Novo e, na Escola Professor Carlos Alberto
Monteiro de Macedo, uma multidão se reuniu para receber o
Governador e comitiva, Prefeito Raimundinho Barros com todos os
Vereadores, as forças políticas da cidade, da região, mas, acima de
tudo, o povo, a escola que foi chamada de “morcegão”, porque é uma
obra de 12 anos sem nunca ter sido concluída, ficou abandonada ao
longo dos anos. Ninguém concluía aquela obra que desafiava o Poder
Público e a compreensão do povo, mas o Governador Flávio Dino e o
Secretário Felipe Camarão fizeram um compromisso de concluir...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Marco, quando V. Exa. puder me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério, mais à frente eu concedo. O Governador Flávio
Dino, Secretário Felipe Camarão fizeram um compromisso de concluir
essa escola e em parceria com a Prefeitura Municipal, esta escola que
foi chamada de “morcegão” justamente pelo abandono e pelos morcegos
que estavam ali na escola em vez dos alunos, a escola foi concluída, a
escola está sendo neste momento climatizada e já nos próximos dias
estará totalmente climatizada que era um desejo daquela comunidade
estudantil, doze anos de espera, mas finalmente foi resolvido e ali o
Governador Flávio Dino fez também um compromisso de fazer a
quadra poliesportiva daquela escola e os estudantes ficaram muito
felizes. No município de Lajeado Novo foi também inaugurada a
pavimentação de ruas e vias urbanas, o Programa Mais Asfalto,
executado pelo Secretário Clayton Noleto, melhorou demais a
mobilidade urbana da cidade, foram vários quilômetros que melhoraram
porque o asfalto tira a poeira da casa das pessoas, ele tira a lama da rua
das pessoas, ele traz uma alegria muito grande à população e o Programa
Mais Asfalto, em Lajeado Novo, que já foi concluído, deixou a população
muito satisfeita. Foi também assinada uma parceria com a Prefeitura e
já será agora preparado para uma praça, ali no município de Lajeado
Novo, e fico feliz porque já está tudo pronto para ser iniciada uma
obra de um compromisso que fiz com o Município, a partir do Prefeito
Raimundinho Barros, do Vice-Prefeito, Raimundinho do Dão, onde
destinei Emenda para que fosse feito, na Passagem Boa, um campo de
futebol completo, com arquibancada, com vestiário, com banheiros,
com iluminação, um campo completo para fortalecer ainda mais a
prática desportiva naquele município, e já está tudo pronto e a obra já
vai iniciar. Em seguida, o Governador Flávio Dino com a comitiva,
seguiu para São Joâo do Paraíso, que é uma cidade de um povo muito
trabalhador, que tem uma produção agrícola muito forte, sobretudo na
cadeia da produção da banana. E o Governo do Estado que já tem
fomentado esta produção com muitos implementos, várias patrulhas
agrícolas que já chegaram para lá, uma patrol para deixar as estradas
acessíveis e é um dos municípios que têm zona rural muito grande, são
mais de 650 km de estrada vicinal, e o Governo Flávio Dino tem dado
esse apoio à gestão do Prefeito Beto Régis, meu grande amigo, meu
grande irmão. E lá foi entregue também um caminhão, um caminhão
aberto para estar ajudando o pequeno produtor a estar dando
escoamento na produção. Isto é muito digno, porque nem todos têm
essa condição. E lá, a agricultura familiar é muito forte e este
equipamento ajudará bastante, com a parceria que foi feita com a
Secretaria de Agricultura, saúdo o Secretário Adjailson, com a Prefeitura
Municipal, cujo Prefeito, nosso companheiro, Beto Régis, nosso grande
amigo. São João do Paraíso também recebeu o programa Mais Asfalto.
E como a população ficou feliz e o Governador Flávio Dino reiterou o
compromisso de avançar ainda mais com o programa Mais Asfalto
naquele município. Um pleito que há muito tempo venho reivindicando.
E não somente eu. O Deputado Deoclides Macedo reforçou também
bastante junto ao Secretário de Educação Felipe Camarão. Já estive em
reunião com a gestora da escola Professora Raimunda e o Secretário
Felipe Camarão. Foi feito esse compromisso. E, na última segunda-
feira, o Governador Flávio Dino assinou a ordem de serviço de uma
obra que há muito tempo é esperada: a reforma do Centro de Ensino

Delfim Aguiar de Azevedo, a escola que forma o povo daquela cidade,
forma os filhos do povo. A escola que completou há pouco tempo 25
anos e precisava rejuvenescer a esperança dos alunos. Precisava renovar
essa esperança. E ali, com o investimento de quase 1 milhão e 600 mil
reais, será feita a reforma, a climatização, o muro da escola. \r a escola
nunca mais será a mesma. Isso motiva. Isso dá ânimo. É a escola digna,
escola Delfino Aguiar de Azevedo. Saúdo a professora Raimunda, todos
os estudantes, professores daquela escola, porque a energia foi muito
grande. Uma ação que há muito tempo era esperada. Eu destaco que na
saúde eu tenho destinado emenda. Destinei emenda para custeio do
hospital. Recurso este que está sendo aplicado pelo Prefeito Beto
Régis, que está ajudando a manter o hospital. Agradeço demais  ao
Governador  Flávio  Dino, ao Secretário Carlos  Lula por  terem atendido
a  esta  Indicação de  Emenda  nossa que  tem muito ajudado o município
de  São João  do Paraíso.   Em Campestre, foi vibração total. O Deputado
Rogério lá  estava.  O Prefeito Valmir,  que é  um grande líder,  estava
recepcionando  o Governador  Flávio Dino e  toda a  comitiva, mas  não
só o Prefeito, vereadores, mais  as  forças  políticas  da  cidade.   E ali
o Governador Flávio Dino foi recebido por uma  multidão que  o
saudava  calorosamente, com muita  alegria  pelos  investimentos.
Porque  o Programa Mais  Asfalto chegou e  ajudou demais  o  município.
E não parou por aí. Neste   momento a Prefeitura já faz a terraplanagem
de uma avenida  muito importante, porque ficou um vazio no meio da
cidade por  falta  dessa  mobilidade. E  a Prefeitura  está  fazendo a
terraplanagem e  o  Governador  Flávio Dino  vai fazer  a  pavimentação
asfáltica  da  Avenida da  Eletronorte.  Uma  avenida   muito larga,
extensa  e que  corta a  cidade.  Vai dar  uma  outra  cara  à cidade.
Destaco  ainda a  parceria  que  foi feita  ali para a  iluminação da
Avenida  Palmeirinha,  e a  garantia  do reforço do policiamento,  porque
quando dá  esse período  da  safra  da  cana  de  açúcar, aumenta  demais
o contingente da  cidade,  aumenta  a população,  muita  gente  vem de
fora.  E  consequências  sociais  sempre  existem. E  precisa  desse
reforço de  policiamento para   garantir a segurança plena da cidade.
Tenho reivindicado este pleito junto ao Secretário Jefferson Portela,
ao Coronel Luongo e ao próprio Governador que fez esse compromisso
de estar solucionando estes problemas. Deputado Rogério, V. Ex.ª
gostaria de falar?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
- Deputado Marcos, eu não poderia deixar de lhe apartear até porque
fiz parte da comitiva com V. Ex.ª e o Governador Flávio Dino, fomos
fazer uma vistoria, uma prestação de contas junto a alguns dos oito
municípios visitados agora pelo governo, pelo Governador Flávio Dino
na Região Tocantina. Eu fiquei extremamente contente, Deputado
Marcos, pelo seguinte: em um momento em que o país vive uma
turbulência, uma crise econômica sem precedente, nós temos a honra
de fazer parte de um governo que, diante de todas essas dificuldades,
em um estado pobre como o nosso, temos um Governador que consegue
implementar ações em todos os municípios, obras em todos os
municípios. Aí eu destacaria a questão da infraestrutura, da saúde e da
educação, principalmente, Deputado Marcos, que é sem dúvida a nossa
prioridade. A nossa prioridade na questão da educação não é apenas no
discurso, é na prática em toda a sua extensão, na parte de infraestrutura,
na parte de valorização dos professores, na parte de capacitação, na
parte de remuneração, inclusive é uma honra para nós podermos falar
para o Brasil que o Maranhão é o estado que paga melhor seus
professores. Então eu queria destacar alguns pontos da nossa visita.
Um deles foi o Centro de Ensino Carlos Monteiro Macedo, o Morcegão,
Deputado Marcos, porque coincidentemente, em 2009, 2010, eu fiz
uma visita quando o atual prefeito era gestor pela primeira vez, salvo
engano, Prefeito Raimundinho. Seu amigo, meu amigo, seu aliado, eu
fui fazer uma visita e ele me levou até o Morcegão que hoje, graças a
Deus, o Governador Flávio Dino, e foi necessária mais de uma década
para que uma obra como aquela, de extrema importância, fosse concluída.
Hoje, graças a Deus, não será mais chamado de Morcegão porque o
Governador Flávio Dino fez questão de espantar todos os morcegos
que tinham lá dentro. Fizemos uma obra de primeira qualidade e você
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notava a felicidade e o reconhecimento da população de Lajeado com
essas ações, uma escola de primeira, climatizada, o Governador
anunciou também a quadra. Deputado Marco, eu quero ressaltar com
muita ênfase o trabalho que V. Ex.ª vem falando lá e eu me senti muito
orgulhoso de tê-lo como colega e como aliado da base do governo na
Assembleia, na liderança, porque o trabalho que V. Ex.ª implementou
naquela região é louvável. Eu também queria aqui fazer minhas
homenagens a V. Ex.ª pelo grande trabalho que vem fazendo e que eu
constatei in loco na visita não apenas por uma questão política, mas
diretamente com os alunos, com professores, no setor que V. Ex.ª
conhece mais, que é o de educação. Aqui também eu queria registrar,
Deputado, V. Ex.ª já fez uma explanação, mas já tiveram dois
acontecimentos que me deixaram extremamente feliz. Um foi em
Campestre, no momento em que eu ia fazer a fala, um grupo de pessoas
me chamou para me passar uma informação que era importante. Fomos
visitar o Centro de Ensino Valentim da Silva Aguiar, foi feito ainda
pelo Governador Cafeteira, e, Deputado Marco, é lamentável que só
agora 30 anos depois essa mesma escola, está já em obras a sua primeira
reforma. Então vamos reformá-la toda, climatizar. Eu fiquei
extremamente feliz por ter sido feita pelo meu tio, o ex-Governador
Cafeteira, e agora, reformada e adequada pelo Governador Flávio Dino.
Da mesma forma como a quadra, que também foi feita.  E, ontem, para
finalizar, Deputado, em Buritirana, que também foi abordado por
algumas pessoas lá lembrando que estrada  que liga Buritirana a
Amarante, essa 1ª etapa foi feita ainda pelo, Sítio Novo a Amarante,
feita pelo Governador Cafeteira, me deixa muito feliz poder visitar o
Estado e saber que o meu tio, que teve uma participação muito grande
na política do Maranhão, deixou sua marca em todas as regiões. Isso
me deixou muito feliz e agora também muito feliz por fazer parte deste
Governo, da base do Governo Flávio Dino de ser seu líder. E já falei
várias vezes, mas aqui vou aproveitar a oportunidade, Deputado Marco,
para registrar a honra que eu tive de ser escolhido pelos 4 anos líder do
seu governo aqui. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns
pelo trabalho que V. Exa. vem implementando na região de Tocantina.
Hoje, eu lhe digo que parte do sucesso que o Governador Flávio Dino
tem lá na região é graças muito ao seu trabalho, que é um trabalho sério
e que visa construir a única coisa que ninguém pode destruir que é a
educação. Muito obrigado pela oportunidade.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério, eu fico imensamente agradecido com o
pronunciamento de V. Ex.ª em reconhecer este trabalho do Governador
Flávio Dino e também da nossa atuação como Deputado Estadual,
faço este reconhecimento também que é uma satisfação termos V. Ex.ª
na liderança da nossa base do Governo, aqui na Assembleia. V. Ex.ª é
um parlamentar brilhante e que muito tem ajudado o trabalho do Governo
Flávio Dino, aqui nesta Casa e fora dela. Sigo com a agenda do Município
de Ribamar Fiquene, o Governador Flávio Dino recebido pelo Prefeito
Edilomar, por lideranças do município e uma grande multidão foram
anunciadas parcerias e já iniciada obra da pavimentação de vias urbanas,
o Programa Mais Asfalto chega em Ribamar Fiquene e, neste exato
momento, as máquinas estão melhorando as vias da cidade, o povo
está muito satisfeito, porque isso muda totalmente a modalidade urbana
do município de Ribamar Fiquene, parcerias na agricultura familiar
foram reforçadas, Ribamar Fiquene tem uma zona rural imensa e a
maioria é produção que vem da agricultura familiar, isto é muito
importante, é importante fomentar a produção, mas é importante
também fomentar o escoamento da produção, a venda dessa produção,
e foi por isso que o Governador Flávio Dino assinou uma parceria com
a Prefeitura Municipal para construir o primeiro Mercado Municipal,
além de uma praça na cidade, e isto será fundamental para o município
de Ribamar Fiquene, foram feitas também outras parcerias importantes
para o município.  E todos ali   ficaram felizes. Na terça-feira,  ontem,
o Governador Flávio Dino  esteve em mais três cidades.  E nós o
acompanhamos  em Buritirana, com o prefeito Vagtônio Brandão, Dr.
André, que foi o segundo  colocado nas eleições, mas nesse momento

não há separação. O projeto   de reconhecimento  desse trabalho  uniu
todas as forças políticas de lá.    Estivemos  no povoado Vajão dos
Crentes.  Para mim, de maneira muito especial,  me marcou, porque é
muito importante quando a gente faz um compromisso,   persiste nele
e consegue cumpri-lo.  Parecia ser simples, mas  quem estava ali não
tinha ideia de quanto eu estava feliz pela inauguração do sistema de
abastecimento de água de Vajão dos Crentes.   Antes de eu entrar  ainda
em campanha,  em 2014, o então Vereador Zé do Alvino, morador
antigo  daquela população, mais de 60 anos,  nasceu ali no Vajão dos
Crentes.  Mais  de 60 anos que ele tem e  ele me fez uma solicitação:
“Resolva o problema de água daqui do Vajão dos Crentes”.  Ali do
Vajão dos Crentes  tem água. Só que a água não tinha qualidade, não
dava para beber.  E aquela água  estava adoecendo as pessoas,  além de
ter um gosto  ruim, água salobra, água que estava adoecendo  as pessoas.
Aquela água era  imprópria para o consumo.  E as pessoas iam buscar
água todos os dias tendo que percorrer três, quatro quilômetros de
distância. E teve um dia que, logo no início do nosso mandato, nós
destinamos a Emenda, mas não deu para ser liberada a Emenda, mas eu
sempre lá ouvindo as reivindicações. E teve um dia que, em reunião
com a população, a gente tinha acabado de almoçar na casa do irmão Zé
Dalvino, da dona Lindalva. E eu falei: “Irmão Zé onde que vocês vão
buscar água aqui?” Falou: “Deputado é longe”. Eu falei: “Pois, irmão
Zé, vamos lá!” Ele: “Vamos. Vamos no seu carro”. Eu: “Não, irmão Zé.
A maioria das pessoas vai buscar água como aqui?” Ele: “A pé ou de
bicicleta”. “Vamos lá a pé então! Eu quero ir a pé para eu entender o
que vocês passam todos os dias para isso me cobrar, para eu nunca
descansar e para gente correr até resolver”. E nós fomos, vários
quilômetros, uma hora da tarde, a pé, com dezenas de pessoas. Cheguei
lá e vi como era. Pegam água numa fazenda, numa propriedade vizinha
e andam quilômetros e quilômetros para terem acesso a um direito tão
básico, mas que era negado. E ali reforcei junto a SEDES e agradeço ao
Secretário, ao então Secretário Neto Evangelista, que foi continuado
pelo Secretário Francisco Júnior e, acima de tudo, ao Governador Flávio
Dino. Nós persistimos e a obra foi feita. E ontem foi inaugurada e o
Vajão dos Crentes agora tem água boa, água de qualidade. E toda
população vai ter água de qualidade. Faltava apenas uma parte. O
poço que deu quase 400 metros de profundidade, um investimento de
mais de 300 mil reais. O poço tem vazão suficiente, mas ainda estava
faltando rede de distribuição. O Governador Flávio Dino, na própria
inauguração, já assinou um aditivo e garantiu que o Varjão vai ter água
100% e de qualidade. E como isso é bom! E como é importante
cumprirmos o compromisso com a população. Fiquei imensamente
feliz com esta ação, com esta obra do Governo Flávio Dino e abracei o
meu amigo Zé do Alvino que me deu um abraço com uma felicidade
muito grande, com uma gratidão, com um sorriso no rosto, porque,
sim, valeu a pena termos resolvido aquele problema para a comunidade.
Na sede de Buritirana, as lideranças dali com uma multidão aguardava
o Governador Flávio Dino e toda a comitiva. Lá o Programa Mais
Asfalto foi reforçado ainda mais, está sendo executado neste momento
pelo Governo Flávio Dino, já está transformada a sede do município e
está avançando ainda mais, mas vai avançar também para povoados, a
exemplo do Varjão dos Crentes que vai receber um quilômetro de
pavimentação conforme foi definido. Foi feita a vistoria no hospital
municipal, foram garantidos ali implementos agrícolas e a escola estadual
que até hoje não tem um prédio próprio do Governo do Estado, da rede
da Seduc, em que os estudantes de ensino médio estudam em escolas
cedidas pela Prefeitura. Agora vai ter a escola, já foi assinada a ordem
de serviço de uma obra que estava abandona há muitos anos, que foi
iniciada e paralisada ainda lá no passado. Foi assinada a ordem de
serviço e a escola será concluída em breve. Um alto investimento que
valerá a pena fazer esse trabalho, reforçando a dignidade dos estudantes
de Buritirana. Em Amarante, tivemos a agenda mais importante para
aquela cidade, eu diria, de toda a sua história, com uma multidão, um
mar de gente, um mar de gente feliz, vibrante, com o que tinha chegado
ali naquele dia. É impressionante como existem obras que são
desafiadoras para quem está na administração pública. Quantas décadas
esperou o povo de Amarante para ver o que aconteceu no dia de
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ontem? Uma estrada de 42 quilômetros em média entre Amarante e
Sítio Novo. Essa estrada, esse trecho da MA-275 é tão importante
para integrar aquela região, não somente Amarante ou Sítio Novo, mas
toda uma região. Mudar o corredor é trazer o desenvolvimento, é
facilitar também o escoamento da produção, o acesso, o direito de ir e
vir, porque ali está muito difícil andar hoje, eu ando direto naquela
estrada e é uma situação muito crítica. A MA-275 é tão estratégica, a
Amarante tem o segundo maior rebanho bovino do estado do Maranhão,
território imenso, o segundo maior rebanho bovino do estado do
Maranhão. Mas vejam só a característica, existem cidades que têm
rebanhos bovinos gigantes, mas concentrados nos grandes produtores.
Amarante tem o segundo maior rebanho, mas é quase todo com os
pequenos produtores, com os médios produtores. E essa estrada
fortalece, sobretudo estas pessoas, ela alcança milhares e milhares de
pessoas, além de gerar emprego nesta obra que vai ter um investimento
de mais de cinquenta milhões de reais – mais de cinquenta milhões de
reais - vai trazer um outro perfil, a estrada que une, que integra, que
desenvolve. O povo vibrou lá no município de Amarante, quanta alegria
quando o Governador Flávio Dino, o Secretário Clayton Noleto,
assinaram a Ordem de Serviço e já iniciou a obra da pavimentação
asfáltica das pontes desse investimento de mais de cinquenta milhões
de reais na estrada de Amarante para Sítio Novo. Mas não ficou por aí,
foram assinados ordem de serviço de sistema de abastecimento de água
na zona rural, foi também assinada a ordem de serviço de mais uma
etapa do Programa Mais Asfalto, em Amarante, lá que já recebeu cinco
quilômetros de pavimentação asfáltica agora já vai ter um novo
investimento, o povo está feliz demais com o Governo Flávio Dino, lá
em Amarante. E aí teve um outro investimento muito importante para
Amarante, este é estratégico no quesito segurança. Quando o
Governador Flávio Dino iniciou o seu mandato, o município de
Amarante, que dista mais de 120 km de Imperatriz, ele tinha um
destacamento de Polícia Militar que fazia parte do 14º Batalhão de
Imperatriz. Observe que o 14º Batalhão já tinha a metade de Imperatriz,
João Lisboa, Senador La Rocque, Buritirana e ainda Amarante. Aí esse
14º Batalhão, a gestão dele era muito difícil de se fazer, um território
imenso. Só Amarante, um dos maiores municípios do Maranhão em
território. Como é que se faz uma cobertura eficiente sobretudo na
zona rural? Sem dar condições necessárias de trabalho para os policiais,
sem aumentar o efetivo da Polícia e o Governador Flávio Dino, logo
que iniciou, teve uma decisão muito acertada com o Secretário Jefferson
Portela, com o Comandante-Geral da Polícia Militar e já descentralizou
Amarante, Buritirana, Sítio Novo. Já descentralizou inclusive Montes
Altos criando ali uma Companhia Independente de Polícia Militar. E
todos esses municípios receberam viaturas policiais, modelo
caminhonete traçada para fazer patrulhamento rural para ir onde precisar
chegar. Amarante recebeu duas. Uma faz patrulhamento na zona rural.
Eu lembro que um tempo eu fui na Cikel, na região das Alvoradas, e lá
as pessoas sempre falando até com medo de falar: “Deputado, nos
ajude na segurança, está muito difícil aqui”. E aí o Governador Flávio
Dino conseguiu essas duas viaturas, melhorou demais essa cobertura.
Aumentou o efetivo da Polícia em Amarante. Um trabalho muito sério
é desenvolvido pelo comandante da Companhia Independente, Major
Alan. Muito bem coordenada a regional. E este trabalho melhorou
demais, sobretudo porque tem sido feito tanto no âmbito ostensivo,
quanto no âmbito preventivo. Mas ontem o Governador Flávio Dino
surpreendeu a todos, surpreendeu a todos lá, porque ontem ele assinou
uma Medida Provisória. E, portanto, já é lei.  Nós vamos votar para
confirmá-la. Mas a partir de agora, a partir da edição dessa Medida
Provisória, já tem força de lei. Esta que era uma Companhia
Independente, agora é um Batalhão de Polícia Militar. Amarante e os
municípios da região, agora fazem parte de um Batalhão de Polícia
Militar. Um pleito que a Secretaria de Segurança, que o Comando-
Geral da Polícia Militar estava defendendo. Buscaram-se as condições
necessárias. Avançaram e agora é batalhão. Então logo haja nomeação
dos novos policiais, agora que deve haver, está na última fase do curso
de formação, vai ter mais policiais. E nós vamos, inclusive, reforçar
para a construção de uma sede. O que tiver ao meu alcance eu estou à

disposição, mas vamos reforçar. A cidade de Amarante é unânime em
reconhecer o trabalho da segurança que é desenvolvida ali. No município
de Sítio  Novo, o Governador Flávio Dino foi recebido por uma multidão.
Forças políticas de todos os lados se uniram para receber esse grande
momento. A MA-275, de Amarante a Sítio Novo, não foi iniciada só de
um lado. Ela foi iniciada dos dois lados, tanto de Amarante quanto de
Sítio Novo. Neste exato momento, as máquinas estão arrochando lá.
As máquinas estão trabalhando firmes nas duas cidades, até se
encontrarem e concluírem esta estrada. Foi também feito e entregue
patrulha agrícola à Associação Cooperativa de Trabalhadores Rurais.
Foram inauguradas quatro escolas na zona rural feitas em parceria da
SEEDUC com a prefeitura municipal. Saúdo o Prefeito João Piquiá,
que sempre buscou essa parceria para concluir essas escolas. E eu,
inclusive, me coloquei à disposição. E contribui também. Não foi
somente eu, mas eu tive também e somei a esta luta. Destinei emenda
para uma ambulância para a zona rural na região da Boa Lembrança e
da Paciência, mais de 100Km distante da sede do município. E o dinheiro
já está na conta da Prefeitura que já vai licitar. Mas ontem também uma
obra muito importante. E eu já vou finalizar. Eu sei que V. Ex.ª quer
utilizar o tempo. A Escola Parsondas de Carvalho, uma escola em que
os filhos de Sítio Novo estudam. E esta escola, há muitas décadas,
precisava de uma reforma. E ali o Professor Jean, os demais
professores, os estudantes sempre nos solicitaram. Estive em reunião
com eles várias vezes. Conseguimos, primeiro, uma intervenção. E
lutamos por uma reforma completa. Convidei o Secretário  Felipe
Camarão para ir lá. E ele foi e fez o compromisso de incluir esta escola
numa reforma completa. Ontem o Governador Flávio Dino inaugurou
junto com o Secretário Adjunto Anderson Lindoso. Foi fantástico. A
escola está linda, climatizada, a alegria total. O Governador Flávio
Dino, conversando com os estudantes, falando que era importante
aquela escola reformada, climatizada, mas mais importante do que isto
era a motivação dos estudantes, a luta para melhorar o IDEB daquela
escola, que era o esforço de todos, dos alunos, dos professores, da
gestão e do governo também. Eu quero finalizar agradecendo a todos
que nestes dias acompanharam esta agenda, parabenizando essas
populações porque foram sete municípios impactados com obras
estruturantes, cada uma em seu perfil, mas que mudam as vidas das
pessoas. Parabenizar o Governador Flávio Dino pela determinação em
priorizar a nossa Região Tocantina, em dar uma atenção especial, em
realizar sonhos, em cumprir compromissos com todo o seu governo.
Secretário Clayton Noleto, que tem feito um trabalho fantástico, que
tem feito toda a dedicação, a gente se alegra, o povo se alegra, dá gosto
fazer parte desse projeto. Este projeto tem mudado, transformado as
vidas de milhares de pessoas com obras em todo canto, obras em todo
lugar, e a gente fica muito feliz. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Por falta de quórum, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezenove de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.

Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Ana do Gás, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista,
Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro e
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Wellington do Curso.   Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Hemetério Weba, Léo Cunha, Professor
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto, Valéria Macedo e  Zé Inácio Lula.  O Presidente declarou aberta
a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Rigo Teles, Graça Paz,
Júnior Verde, Wellington do Curso, Vínicius Louro e Fábio Braga.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
quórum regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para
a próxima Sessão. Submetido à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs:  293/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
solicitando a Secretária de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência
aos Servidores, Sra. Lílian Régia Gonçalves Guimarães, informações
sobre os critérios de classificação e a indicação da pontuação dos
candidatos desclassificados na primeira etapa do concurso para a Polícia
Militar do Estado do Maranhão; 308/2018, de autoria da Deputada
Andréa Murad,  justificando sua ausência às Sessões realizadas no
período de 28/05 à 15/06 do ano em curso, conforme atestado médico
anexo e  311/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento do
professor Charles Humberto de Melo Nascimento, externando o mais
profundo sentimento de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
16 de junho do corrente ano. O Requerimento nº 310/2018, de autoria
do Deputado Raimundo Cutrim, foi transferido para a próxima Sessão
em virtude da ausência do autor. Na forma do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nº 216/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro e os
Requerimentos nºs:  312/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos;
313/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 314/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney e  315/2018, de autoria do
Deputado Léo Cunha. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Max Barros. Não houve orador inscrito no Tempo
dos Partidos e Blocos. Da mesma forma ocorreu no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de junho de 2018.

Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Edson Araújo,
Graça Paz, Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo,
Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro.

O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte expediente:
Requerimento nº 298/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando regime de tramitação de Urgência para o Projeto de Lei nº
127/2018, de sua autoria e Indicação nº 384/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde, para que seja encaminhado ofício ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica
da Estrada da Vitória, via de acesso ao Residencial Maracanã, localizado
na zona rural de São Luís. Após deferir a referida Indicação, não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o expediente lido
pelo Primeiro Secretário à publicação.  Em seguida, concedeu a palavra
ao (s) Deputado (s): Francisca Primo, Wellington do Curso, Fábio
Braga e Bira do Pindaré. Com a palavra, a Deputada Francisca Primo
criticou os cortes do Governo Federal para o combate à violência
contra a mulher. Em seu turno, o Deputado Wellington do Curso
destacou a convocação dos aprovados no concurso para a prefeitura de
Barreirinhas, relatando que após audiências, articulações e ações na
Justiça promovidas por ele, desde fevereiro de 2017, a Prefeitura
convocou os aprovados no último concurso realizado. Na Tribuna, o
Deputado Fábio Braga destacou visita ao município de Humberto de
Campos e reunião com lideranças. Por fim, o Deputado Bira do Pindaré
discorreu sobre o contrato de prestação de serviço da BRK com os
municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que as Propostas de Emenda
Constitucional nºs: 004/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira; 005/2018, de autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide e 013/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo, foram transferidas para a próxima sessão, por falta de
“quórum” qualificado. Em seguida, submeteu a deliberação do Plenário,
que aprovou em único turno os Pareceres nºs: 212/2018, da CCJC, em
redação final ao Projeto de Lei nº 225/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes,
ou placa, em revendedoras e concessionárias de veículos automotores,
informando as insenções concedidas às pessoas com deficiência e
moléstia graves”; 213/2018, da referida Comissão, em redação final ao
Projeto de Lei nº 128/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, que
“institui a “Semana de Conscientização Sobre a Importância da
Vacinação em Adultos e Crianças” e 214/2018, ainda da CCJC, em
redação final ao Projeto de Lei nº 051/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que cria o programa de fisioterapia para idoso.
Os respectivos projetos foram encaminhados à sanção governamental.
Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi
aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, e
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 102/2018, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 033/2018), que altera a Lei
nº 8.326, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a concessão de
Pensão Especial em cumprimento ao acordo celebrado no âmbito da
organização dos Estados Americanos às famílias de vítimas dos crimes
especificados. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou os Projetos de Lei nºs: 292/2015, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que torna obrigatória a disponibilização de
mobiliário adequado para alunos com deficiência física ou mobilidade
reduzida em estabelecimentos de ensino no âmbito do estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia; 009/2016, também de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui a “Semana Estadual de Prevenção e Combate à
Microcefalia’, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e 266/2017, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, que dispõe sobre o embarque e desembarque de
passageiros do sistema de Transporte Público da Região Metropolitana
da Grande São Luís, fora da parada seletiva, com pareceres favoráveis
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Comissão de
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Obras e Serviços Públicos. Estes projetos foram encaminhados ao
segundo turno de votação. Em segundo turno, foram aprovados e
encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
017/2018, de autoria do Deputado César Pires, que concede a “Medalha
Manuel Beckman” ao Engenheiro Agrônomo Raimundo Coelho de
Sousa e 039/2017, de mesma autoria, que concede a “Medalha Manuel
Beckman ao Pastor Eudes Raulino Saraiva. Os Projeto de Lei nºs: 224/
2015; 155/2016 e 285/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, foram
transferidos devido a ausência da autora, bem como os Requerimentos
nºs:  262/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, 274 e 275/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney; 287/2018, de autoria do Deputado
Neto Evangelista e 293 e 294/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde. Na sequência, foram aprovados os Requerimentos nºs: 298/
2018, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 127/2018, de sua autoria e 299/2018,
de autoria dos Deputados Eduardo Braide e Othelino Neto, subscrito
pelos Deputados Bira do Pindaré e Zé Inácio Lula, para que seja
encaminhada mensagem de aplausos e congratulações a Rádio Educadora
pela celebração dos 52 anos de sua fundação, comemorados no dia 12
de junho. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 300 e 301/
2018, de autoria do Deputado César Pires e 302/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 14 de junho de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Francisca Primo - Primeira Secretária em exercício. Deputado
Carlinhos Florêncio - Segundo Secretário em exercício.

Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de
junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Júnior Verde, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Valéria Macedo, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Fábio Macedo, Graça
Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de
Lei nº 144/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos, que considera
de utilidade pública o Instituto Social Kerigma– “ISK”, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão; Projeto de
Lei nº 145/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio,
que considera patrimônio cultural e imaterial do Maranhão a Marcha
para Jesus, em Imperatriz; Projeto de Lei nº 146/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que considera de utilidade pública a
Associação Folclórica e Cultural de Bumba Boi de Matraca do Maiobão
e Requerimento nº 300/2018, de autoria do Deputado César Pires,

solicitando a realização de Sessão Solene no dia 6 de setembro de 2018,
para a entrega da Medalha Manoel Beckman ao pastor Eudes Raulino
Saraiva, concedida por Projeto de Resolução já aprovado por esta
Casa. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou
à publicação o expediente lido pelo Primeiro Secretário. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados: Bira do Pindaré, Alexandre Almeida,
Fábio Braga e Júnior Verde. O Deputado Bira do Pindaré registrou a
audiência da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o contrato de
prestação de serviço da empresa BRK com os municípios de Paço do
Lumiar e São José de Ribamar. O Deputado Alexandre Almeida
parabenizou o senador Roberto Rocha pela aprovação do projeto de
lei, de autoria do senador, que cria a Zona de Exportação do Maranhão.
O Deputado Fábio Braga destacou o investimento em algumas cidades
turísticas no Estado do Maranhão situadas na região de Barreirinhas,
Santo Amaro, Araioses, Tutóia, na região da Chapada das Mesas e na
região do Munim, ressaltando a melhoria da infraestrutura realizada
tanto pelo governo anterior como pelo atual governo, tanto federal
quanto estadual. Por fim, o Deputado Júnior Verde relatou sua
participação nas discussões e interações voltadas ao diálogo para a
consciência da igualdade racial. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria,
que ficou transferida para a próxima Sessão. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Lei nºs: 097/2018, de autoria do Poder Judiciário; 292/
2015, 009/2016, 026/2017 e 067/2017, todos de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 266/2017, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, bem como os Requerimentos nºs: 303/2018, de autoria
do Deputado Raimundo Cutrim, 304/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles e 305/2018, de autoria do Deputado César Pires. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma
forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de junho de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Bira do Pindaré - Primeiro
Secretário em exercício. Deputado Roberto Costa - Segundo Secretário
em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 225/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 026/2017,

de autoria do Senhor Deputado Welligton do Curso, que dispõe sobre
a Implantação de Medidas de Informação e Porteção à Gestante e
Parturiente contra a violência Obstétrica no Estado do Maranhão.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária  nº 051/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 026/2017, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 20 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim– Presidente
Deputado César Pires - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Welligton do Curso

PROJETO DE LEI Nº 026/2017

Dispõe sobre a implantação de medidas de
informação e proteção à gestante e parturiente
contra a desumanidade obstétrica no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - A presente Lei tem por objeto a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
desumanidade obstétrica no Estado do Maranhão e divulgação da
Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Art. 2º - Considera-se desumanidade obstétrica todo ato
praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou
acompanhamento que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres
gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período de puerpério.

Art. 3º - Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa
verbal ou física, dentre outras, as seguintes condutas:

I – Tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não
empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça
se sentir mal pelo tratamento recebido;

II – Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas;

III – Fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer
característica ou ato físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias,
evacuação e outros;

IV – Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e em
trabalho de parto;

V – Tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e
nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz;

VI – Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de
uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos
imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação
dos riscos que alcança ela e o bebê;

VII – Recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma
emergência médica;

VIII – Promover a transferência da internação da gestante ou
parturiente sem a análise e a confirmação prévia de haver vaga e garantia
de atendimento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao
local;

IX – Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de
sua preferência durante todo o trabalho de parto;

X – Impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”,
tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular,
caminhar até a sala de espera, conversar com os familiares e com seu
acompanhante;

XI – Submeter a mulher a procedimentos dolorosos,
desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de
pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, exame de
toque por mais de um profissional;

XII – Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta
assim o requerer;

XIII – Proceder a episiotomia quando esta não é realmente
imprescindível;

XIV – Manter algemadas as detentas em trabalho de parto;
XV – Fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir

permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que
está sendo oferecido ou recomendado;

XVI – Após o trabalho de parto, demorar injustificadamente
para acomodar a mulher no quarto;

XVII – Submeter a mulher e/ou o bebê a procedimentos feitos
exclusivamente para treinar estudantes;

XVIII – Submeter o bebê saudável a aspiração de rotina ou
procedimento na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido
colocado em contato pele a pele com a mãe e de ter tido a chance de
mamar;

XIX – Retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o
bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre
demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem de cuidados
especiais;

XX – Não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco)
anos ou com mais de 02 (dois) filhos sobre seu direito a realização de
ligaduras nas trompas, gratuitamente, nos hospitais públicos e
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS);

XXI – Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre
acesso para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora do dia.

Art. 4º - Os estabelecimentos hospitalares deverão expor
cartazes informativos contendo as condutas elencadas nos incisos I a
XXI do artigo 3º.

§1º - Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para os
efeitos desta Lei, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e os
consultórios médicos especializados no atendimento da saúde da mulher.

§2º - Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites
para a denúncia nos casos de violência, quais sejam, as referidas nas
seguintes alíneas:

a) Exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital,
que deve ser entregue sem questionamentos e custos;

b) Que a gestante ou parturiente escreva uma carta contando
em detalhes que tipo de violência sofreu e como se sentiu;

c) Se o seu parto foi no Sistema Único de Saúde – SUS, envie
a carta para a Ouvidoria do Hospital com cópia para a Diretoria Clínica,
para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de
Saúde;

d) Se o seu parto foi em hospital da rede privada, envie a carta
para Diretoria Clínica do Hospital, com cópia para a Diretoria do seu
Plano de Saúde, para a ANS (Agância Nacional de Saúde Suplementar)
e para as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde;

e) Consulte um advogado para as outras instâncias de denúncia,
dependendo da gravidade da violência recebida;

f) Ligue para a Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180
(Decreto nº7.393, de 15 de dezembro de 2010).

Art. 5 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EMENDA Nº 001/2018
Emenda Aditiva a Medida Provisória nº 280/2018

Propõe nova redação ao Art. 1º, da Medida Provisória nº
280/2018, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criados na estrutura da Polícia Militar do
Maranhão o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), com
sede no município de Cidelândia/MA e o 38º Batalhão da
Policia Militar (38º BPM), com sede no Município de
Vitorino Freire/MA.”

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 20 de junho de 2018.

STENIO REZENDE
Deputado Estadual
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